
แบบ สขร.1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน

การซื้อ
หรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน

การซื้อ
หรือจ้าง

จ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
อบก. จํานวน 1 คน

33,000.00 0.00 ตกลงราคา นายพชร จันทร 33,758.06 นายพชร จันทร 33,758.06 เป็นราคาที่เหมาะสม 237/2560 03/07/2560

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 
13 รายการ

10,000.00 0.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร 
ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

9,193.44 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร
 ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

9,193.44 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001571 04/07/2560

เช่ารถเก๋งเพื่อเดินทางติดตาม
และประเมินผลโครงการ 
T-VER โครงการ Carbon 
Sequestration and 
Reducing Emission in 
Orchards of Non Hua 
Chang Famers (T-VER) ต. 
สร้อยค้อ อ. ภูพาน จ. 
สกลนคร ในวันที่ 4 ก.ค. 60

2,000.00 0.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรสท์ อะ คาร์ จํากัด

1,640.80 บริษัท ไทยอินเตอร์
เนชั่นแนลเรสท์ อะ คาร์ 
จํากัด

1,640.80 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001573 04/07/2560

จัดทําโครงการเขียนบทความ
และดําเนินการรวบรวม
บทความ งานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

300,000.00    300,000 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

300,000.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

300,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 238/2560 04/07/2560

ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 4,910.00  0.00 ตกลงราคา ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,300.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,300.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001576 13/07/2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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วันที่ 4 สิงหาคม 2560



หมึกพิพม์สีดํา รุ่น CE250A  
จํานวน 3 กล่อง ราคากล่อง
ละ 4,283 บาท

13,748.43 0.00 ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด 13,748.43 บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด 13,748.43 เป็นราคาที่เหมาะสม 240/2560 13/07/2560

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
เอกสารสําหรับใช้ในการชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

17,215.00 0.00 ตกลงราคา ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 17,215.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 17,215.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 241/2560 14/07/2560

จ้างทําสื่อวีดิทัศน์สังคม
คาร์บอนต่ํา (Low Carbon 
Society) เผยแพร่ทางโทรทัศน์

500,000.00    624,452 ตกลงราคา บริษัท เดนเวอร์ เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ ทีวี จํากัด

499,904.00 บริษัท เดนเวอร์ เอ็น
เตอร์เทนเม้นท์ ทีวี จํากัด

499,904.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 242/2560 14/07/2560

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
เอกสารสําหรับใช้ในการอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
เศรษฐศาสตร์ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3,425.00 0.00 ตกลงราคา ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,425.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,425.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001579 17/07/2560

จ้างทํานามบัตร พิมพ์ 2 หน้า
 4 สี  กระดาษถนอมสายตา 
SCG หนา 250 แกรม เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

802.50 0.00 ตกลงราคา บริษัท ธนาบุตร จํากัด 802.50 บริษัท ธนาบุตร จํากัด 802.50 1001582 18/07/2560

จ้างฝึกอบรมหลักสูตร 
Enneagram for 
Leadership & Team 
Development วันที่ 23-24 
 กรกฎาคม 2560

120,000.00    110,000 ตกลงราคา บริษัท สยามเอ็นเนียแก
รม คอนซัลติ้ง จํากัด

113,420.00 บริษัท สยามเอ็นเนียแก
รม คอนซัลติ้ง จํากัด

113,420.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 243/2560 18/07/2560

13 จ้างทําเนื้อหา เขียนบทความ
 ถ่ายภาพ ออกแบบ 
บรรณาธิการ ตรวจพิสูจน์
อักษร วารสาร “ฟ้า” ปีที่ 2 
ฉบับที่ 2

  105,000.00    105,000 ตกลงราคา นายศุภเดช มพานิชชนก    105,000.00 นายศุภเดช มพานิชชนก     105,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 244/2560 19-ก.ค.-60
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จ้างจัดพิมพ์วารสาร “ฟ้า” ปี
ที่ 2 ฉบับที่ 2 จํานวน 1,000 
เล่ม

    75,221.00 0.00 ตกลงราคา บริษัท ไอดี.ปรินท์ จํากัด 75,221.00 บริษัท ไอดี.ปรินท์ จํากัด 75,221.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 245/2560 19/07/2560

จ้างออกแบบและพิมพ์สูจิบัตร     32,100.00 0.00 ตกลงราคา บริษัท เฟล็กซิบิชั่น จํากัด 32,100.00 บริษัท เฟล็กซิบิชั่น จํากัด 32,100.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 246/2560 19/07/2560

สมุดลงนาม จํานวน 1 เล่ม 
ขนาด 21 * 29 ซ.ม. กระดาษ
 100 แกรม จํานวน 50 หน้า

500.00 0.00 ตกลงราคา นางสาวสุภาภร ปรากฎชื่อ 225.00 นางสาวสุภาภร ปรากฎชื่อ 225.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001583 21/07/2560

เช่ารถเก๋งสําหรับปฏิบัติงาน
ในติดตามและประเมินผล
โครงการ Biomass Power 
Development 
Programme in Thailand 
CPA 1 : Biomass Power 
Development 
Programme in Thailand 
CPA 01 (CDM-PoA) ณ หมู่ที่
 11 ต. วังสามัคคี อ. โพนทอง
 จ. ร้อยเอ็ด วันที่ 21 ก.ค.60

          2,000 0.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

1,640.80 บริษัท ไทยอินเตอร์
เนชั่นแนลเรนท์ อะ คาร์ 
จํากัด

1,640.80 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001590 21/07/2560

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 48 รายการ

488,000.00    491,772 ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด 487,791.60 บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด 487,791.60 เป็นราคาที่เหมาะสม 247/2560 21/07/2560

เช่ารถเก๋งลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 
ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร  จํานวน
 1  คัน  (24 ชม. คิดเป็น 1 
วัน )    ไม่รวมค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิง

1,800.00 0.00 ตกลงราคา บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

1,739.82 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์
 อะ คาร์ จํากัด

1,739.82 เป็นราคาที่เหมาะสม 248/2560 21/07/2560

เช่ารถเก๋งลงพื้นที่ปฏิบัติงาน  
ใช้เดินทางจากในพื้นที่จังหวัด
สงขลา  จํานวน 1  คัน  (24 
ชม. คิดเป็น 1 วัน ) ไม่รวม
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

1,800.00 0.00 ตกลงราคา บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

1,739.82 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์
 อะ คาร์ จํากัด

1,739.82 เป็นราคาที่เหมาะสม 249/2560 21/07/2560

ค่าเช่ารถตู้ พื้นที่จังหวัด
สงขลา วันที่ 24 ก.ค.60

2000 0.00 ตกลงราคา นายสุคนธ์ คล้ายทอง 1,800.00 นายสุคนธ์ คล้ายทอง 1,800.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001587 24/07/256021
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จ้างเหมาเรือและรถยนต์ตู้
พร้อมพนักงานขับรถเพื่อ
สํารวจสถานที่การจัดกิจกรรม
 “สื่อสรรจรโลกร้อน”

4,000.00 0.00 ตกลงราคา นายโกศล แสงทอง 3,100.00 นายโกศล แสงทอง 3,100.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001592 25/07/2560

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 2,760.00 0.00 ตกลงราคา ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,760.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,760.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001588 26/07/2560

จ้างเหมาติดตั้งและเดิน
สายสัญญาณของระบบ
คอมพิวเตอร์ห้อง CITC

42,265.00 0.00 ตกลงราคา บริษัท มัลติ ลายน์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

42,265.00 บริษัท มัลติ ลายน์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

42,265.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 250/2560 26/07/2560

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 
6 รายการ

11,000.00 0.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร 
ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

10,147.88 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร
 ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

10,147.88 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001589 27/07/2560

เช่ารถเก๋งสําหรับปฏิบัติงาน
ในติดตามและประเมินผล
โครงการ Good 
Fertilization Practice in 
Agricultural Land at 
Maeka Subdistrict, Mueng
 District, Phayao Province
  (T-VER) ณ ต. แม่กา อ. 
เมือง จ. พะเยา วันที่ 27 
ก.ค.60

2,000.00 0.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

1,159.00 บริษัท ไทยอินเตอร์
เนชั่นแนลเรนท์ อะ คาร์ 
จํากัด

1,159.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001591 27/07/2560

จ้างทําหนังสือคู่มือการ
พัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจก “บวร กับการลดก๊าซ
เรือนกระจก” จํานวน 1,000 
เล่ม (ออกแบ+จัดพิมพ์)

136,500.00 136500 ตกลงราคา นางวรางคณา วีระเศรษฐ์
ศิริ

136,500.00 นางวรางคณา วีระ
เศรษฐ์ศิริ

136,500.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 251/2560 31/07/256027
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