
แบบ สขร.1

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้

เสนอราคา
 ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

วนัที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ครุภณัฑ์ส านักงาน 3 รายการ (ตู้ไม้
เกบ็เอกสาร)

        15,000.00       15,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 
จ ากดั

เปน็ราคาที่เหมาะสม 060/2560 01/11/2559

ตู้ไม้เกบ็เอกสาร แบบ 3 ล้ินชัก 
ล้อเล่ือน ขนาอ 41*60*67 ซม  (งบ
 60)

         4,000.00         4,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 
จ ากดั

เปน็ราคาที่เหมาะสม 061/2560 01/11/2559

 เคร่ืองท าลายเอกสาร IDEAL รุ่น 
2220  ท าลายเอกสารได้คร้ังละ 
11-13 แผ่น (70 แกรม) เอกสารที่
ท าลายแบบ Strip Cut มีขนาด 4 
มิลลิเมตร  สามารถท าลาย คลิป 
ลวดเย็บ บตัรเครดิต  ความเร็วใน
การตัด  0.06 เมตร/วินาที  ความจุ
ของถัง 20 ลิตร  ก าลังไฟในการ
ท าลายเอกสารไม่น้อยกว่า 150 วัตต์
 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์  รับประกนั
เคร่ือง 2 ป ี และใบมีดตลอดอายุ
การใช้งาน

         5,000.00         5,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ด็อกคิวซีส (ไทย
แลนด์) จ ากดั

เปน็ราคาที่เหมาะสม 062/2560 01/11/2559

ค่าบริการดูแลและบ ารุงรักษาระบบ
การเรียนรู้ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 
(E-Learning) ระยะเวลา 11 เดือน 
(พฤศจกิายน 2559 - กนัยายน 
2560)

        96,300.00       96,300.00 ตกลงราคา -  - บริษัท โลจคิสเปซ จ ากดั เปน็ราคาที่เหมาะสม 063/2560 01/11/2559

องค์การบริหารจดัการกา๊ซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) ได้ตกลง
จา้งบริการดูแลและบ ารุงรักษา 
เว็บไซต์ศูนย์วิชาการนานาชาติด้าน
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
(CITC)  ระยะเวลา 11 เดือน 
(พฤศจกิายน 2559 - กนัยายน 
2560)

        96,300.00       96,300.00 ตกลงราคา -  - บริษัท โลจคิสเปซ จ ากดั เปน็ราคาที่เหมาะสม 064/2560 01/11/2559

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559

(ชือ่หนว่ยงาน)  องค์การบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

วันที่ 10 ธันวาคม 2559

2 3,991.10

3 4,815.00

ล าดับที่
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

1 14,990.70

5 96,300.00

4 96,300.00



งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้

เสนอราคา
 ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

วนัที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ครุภณัฑ์ส านักงาน 4 รายการ (ตู้ไม้
เกบ็เอกสาร)

        17,000.00       17,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 
จ ากดั

เปน็ราคาที่เหมาะสม 065/2560 02/11/2559

Standee (Outdoor)  จ านวน 1 
ชิ้น ราคา  1,900 บาท   ขนาด 160
 x 200 เซนติเมตร     สต๊ิกพีวีซี + 
เคลือบด้าน +พีพีบอร์ด 5 มิลลิเมตร 
 ค่าจดัส่ง ราคา  500 บาท

         2,600.00         2,600.00 ตกลงราคา -  - บริษัท เจเอส ครีเอชั่น จ ากดั เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001311 02/11/2559

รถเข็นของ ขอบล้อยาง 4 ล้อ พับ
เกบ็ได้ ขนาด 600*900*845 มม. 
รับ นน. ได้ 200 กก.

         5,000.00         5,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 
จ ากดั

เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001322 02/11/2559

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติอล 
กล้อง Nikon S6900 หน้าจอ LCD 
ขนาด 3 นิ้ว

         9,000.00         9,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท โฟนิกซ์ จ ากดั เปน็ราคาที่เหมาะสม 1101000 02/11/2559

จดัซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
 กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจติอลแบบ 
Full-Frame ชนิด Mirror less 
พร้อมอปุกรณ์เสริม  และกล้องถ่าย
ภาพนิ่งดิจติอล แบบ Compact

      200,000.00     200,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ออวิด้า จ ากด้ เปน็ราคาที่เหมาะสม 066/2560 03/11/2559

แฟ้มกล่าวรายงาน   ปกหุม้ก ามะหยี่
 บฟุองน้ า  ภายในผ้าก าหยี่  ติดสาย
คาดแผ่นประกาศ 2 ด้าน ราคาแฟ้ม
ละ 350 บาท

            700.00           700.00 ตกลงราคา -  - เงินสด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001320 03/11/2559

 กระเปา๋ใส่อปุกรณ์เดินทาง  จ านวน
 1 ใบ ขนาด 24 นิ้ว 41*25*64 cm 
 มีล้อลาก หมุนได้ 360 องศา คันชัก
คู่ หจูบัท าจากอลูมิเนียม แข็งแรง
ทนทาน

         3,295.00         3,295.00 ตกลงราคา -  - เงินสด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001318 04/11/2559

เคร่ืองขัดพืน้ Champion maxo 
16L ขนาด 16 นิ้ว 175 rpm 1/2 
hp motor พร้อมอปุกรณ์ แปรงขัด
ล้าง ชนิดไนล่อน จานจบัแผ่นใยขัด 
แผ่นใยขัดพืน้ ชนิดหยาบ แผ่นใยขัด
พืน้ ชนิดเงา รับประกนั 1 ปี

        20,000.00       20,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท คลีนโนเวชั่น จ ากดั เปน็ราคาที่เหมาะสม 067/2560 08/11/2559

ค่าจา้งพิมพ์ โปสเตอร์ ขนาด A1  
กระดาษโปสเตอร์ พิมพ์ 4 สี 180 
แกรม เคลือบด้าน จ านวน 20 แผ่น 
 ราคาแผ่นละ 190 บาท

         4,066.00         4,066.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ไม้กระดก จ ากดั เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001315 08/11/2559

6 16,873.90

8 4,494.00

9 8,988.00

7 2,568.00

12 3,295.00

10 193,670.00

11 700.00

13 18,083.00

14 4,066.00



งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้

เสนอราคา
 ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

วนัที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

- จา้งจดัพิมพ์ใบประกาศเกยีรติคุณ 
 จ านวน 145 ใบ  	- กระดาษขาวมุก
 ขนาด A4  หน้าเด่ียว

 2,792.70  2,792.70 ตกลงราคา -  - เงินสด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001316 08/11/2559

จดัพิมพ์ปา้ยแท็กกระดาษอาร์ตการ์ด
 300 แกรม พิมพ์ 4 สี (หน้า-หลัง) 
ขนาด 40x96.25 มิลลิเมตร พร้อม
เจาะรู จ านวน 10,000 ชิ้น

 32,100.00  32,100.00 ตกลงราคา -  - บริษัท อฟัโฟรเอป จ ากดั เปน็ราคาที่เหมาะสม 068/2560 09/11/2559

จา้งท านามบตัร กระดาษถนอม
สายตา SCG 250 แกรม พิมพ์ 3 สี 2
 หน้า   จ านวน 100 แผ่น/กล่อง

 267.50  267.50 ตกลงราคา -  - บริษัท ธนาบตุร จ ากดั เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001317 09/11/2559

จา้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่
สนับสนุนการบริหารองค์กร ระยะที่
 2

   2,000,000.00   2,000,000.00 วิธีพิเศษ -  - บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น
 จ ากดั

เปน็การจา้งในกรณีทราบแน่
ชัดว่าผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะ
ใหบ้ริการตามที่ต้องการมี
จ านวนจ ากดั ไม่เหมาะสมที่
จะด าเนินการด้วยวิธีคัดเลือก 
และเปน็การจา้งที่มีงานจา้งไม่
เกนิ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สัญญาที่ 20/2560 10/11/2559

 จดัพิมพ์พร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง จ านวน
 3 ชุด   พิมพ์ ปา้ย Roll up ขนาด 
80X200 ซม. พิมพ์ 4 สี  	 Easy pull
 frame ส าเร็จรูปสามารถม้วนเกบ็ได้
  	 พร้อมกระเปา๋ วัสดุ  อะลูมิเนียม  
 ราคาชุดละ 1,740 บาท รวม 
5,220.00 บาท

 23,220.00  23,220.00 ตกลงราคา -  - นางสาววรางคณา  ศรียา เปน็ราคาที่เหมาะสม 070/2560 11/11/2559

ออกแบบและพิมพ์ ปา้ยติด 
Backdrop พิมพ์ 4 สี พร้อม
โครงสร้างและอปุกรณ์ต่างๆ ของ 
Backdrop ส าเร็จรูป หน้าตรงขนาด
 3*3 ม. สามารถถอดประกอบและ
สามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก รวม
งานพิมพ์พร้อมกระเปา๋ และไฟ 2 
ดวง

 26,750.00  26,750.00 ตกลงราคา -  - บริษัท เฟล็กซิบชิั่น จ ากดั เปน็ราคาที่เหมาะสม 071/2560 11/11/2559

จา้งขนย้ายอปุกร์ส านักงานต่างๆ 
เช่น ตู้ โต๊ะ เกา้อี้ หนังสือ  ส่ือ
ประชาสัมพันธ์  คอมพิวเตอร์  จาก
หอ้งท างานของ กสอ. เดิม (หอ้ง
ประชุม 6 )  มาเปน็หอ้งท างานใหม่ 
(หอ้งสมุด)

            900.00           900.00 ตกลงราคา -  - เงินสด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001321 11/11/2559

16 32,100.00

15 2,792.70

19 23,220.00

17 267.50

18 1,918,831.00

21 900.00

20 26,750.00



งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้

เสนอราคา
 ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

วนัที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

จดัท าถุงผ้าถุงผ้าไนล่อน 600 D 
ขนาด 11 สูง 12 ขยายข้าง 4.5 นิ้ว  
เพิม่ช่องกระเปา๋ด้านนในขนาด กว้าง
 4.5 สูง 4 นิ้ว แบบหสูายผ้าในตัว
สกรีน 1 สี 1 ด้าน ติดหนามเตย 1 
จดุ พร้อม แผ่นรองฐานกระเปา๋ด้วย
 PE (ไม่เย็บหุม้)จ านวน 1000 ใบ

        70,000.00       70,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท กมิมิค ทอล์ค จ ากดั เปน็ราคาที่เหมาะสม 69/2560 11/11/2559

 จา้งลงข้อมูลโครงการภาคี
สนับสนุนปา่ชุมชนลดโลกร้อน ใน
แผ่น CD พร้อมสกรีนด้านหน้าแผ่น 
 จ านวน 500 แผ่น ราคาแผ่นละ 15
 บาท

         7,500.00         7,500.00 ตกลงราคา -  - นางสาวจริญญา นิลแพทย์ เปน็ราคาที่เหมาะสม 072/2560 14/11/2559

เช่ารถเกง๋เพือ่ใช้เดินทางในพืน้ที่
จงัหวัดขอนแกน่ ในวันที่ 15-16 
พฤศจกิายน 2559 จ านวน 2 วัน   1
  คัน

         3,398.00         3,398.00 ตกลงราคา -  - เงินสด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001332 14/11/2559

ค่าเช่ารถเกง๋ลงพืน้ที่ปฏบิติังาน ใน
วันที่ 15-16 พ.ย. 59 (24 ชม. คิด
เปน็ 1 วัน )  ใช้เดินทางในพืน้ที่
จงัหวัดขอนแกน่ ไม่รวมค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง

 1,362.73  1,362.73 ตกลงราคา -  - เงินสด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001354 14/11/2559

จา้งที่ปรึกษาโครงการพัฒนาวิธี
ประเมินและติดตามการลดกา๊ซ
เรือนกระจกของโครงการลดกา๊ซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

   2,200,000.00   2,200,000.00 วิธีตกลง -      2,200,000.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ  บณัฑิต
วิทยาลัยร่วมด้านพลังงาน
และส่ิงแวดล้อม

เปน็การจา้งส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกจิ องค์กรเอกชนที่
เปน็นิติบคุคลและมิได้มี
วัตถุประสงค์แสวงหาก าไร 
หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
ใหก้ารสนับสนุนใหด้ าเนินการ
จา้งได้โดยตรง

สัญญาที่ 21/2560 14/11/2559

จา้งเหมาบคุคลภายนอกมา
ปฏบิติังาน 16 พ.ย.59-30 ก.ย.60

 157,500.00  157,500.00 ตกลงราคา -  - นายพิศุทธิ ์โนนโคกสูง เปน็ราคาที่เหมาะสม จา้งผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

073/2560 16/11/2559

จา้งถ่ายเอกวสารเข้าเล่ม  5,554.00  5,554.00 ตกลงราคา -  - ร้านเอ ้กอ๊ปปี้ เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001325 16/11/2559

รับจา้งพัฒนารูปแบบการซ้ือขาย 
(Trading Platform) คาร์บอน
เครดิตส าหรับระบบการซ้ือขาย
ใบอนุญาตปล่อยกา๊ซเรือนกระจก
ของประเทศไทย

   1,000,000.00   1,000,000.00 วิธีพิเศษ -  - บริษัท อนิฟอร์เมชั่น 
เทคโนโลยี กรุ๊ป จ ากดั

เปน็การจา้งในกรณีทราบแน่
ชัดว่าผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะ
ใหบ้ริการตามที่ต้องการมี
จ านวนจ ากดั ไม่เหมาะสมที่
จะด าเนินการด้วยวิธีคัดเลือก 
และเปน็การจา้งที่มีงานจา้งไม่
เกนิ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สัญญาที่ 22/2560 16/11/2559

22 69,550.00

24 3,398.00

25 1,362.73

23 7,500.00

28 5,554.00

26 2,200,000.00

27 157,500.00

29 990,000.00



งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้

เสนอราคา
 ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

วนัที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์ (ปากกา)         17,120.00       17,120.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ศุภโชค อนิเตอร์ จ ากดั เปน็ราคาที่เหมาะสม 074/2560 17/11/2559

จา้งที่ปรึกษาโครงการการพัฒนา
โครงการ T-VER ประเภทปา่ไม้และ
พืน้ที่สีเขียว

      660,000.00     660,000.00 วิธีตกลง มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร์

       660,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปน็การจา้งส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกจิ องค์กรเอกชนที่
เปน็นิติบคุคลและมิได้มี
วัตถุประสงค์แสวงหาก าไร 
หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
ใหก้ารสนับสนุนใหด้ าเนินการ
จา้งได้โดยตรง

สัญญาที่ 23/2560 17/11/2559

จา้งพัฒนาโปรแกรมค านวณปริมาณ
กา๊ซเรือนกระจกส าหรับโครงการ 
T-VER ประเภทพลังงานทดแทน 
และการจดัการของเสีย

 100,000.00  100,000.00 ตกลงราคา -  - นางสาวกรรณิกา ต่อเจริญ เปน็ราคาที่เหมาะสม 076/2560 18/11/2559

ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแบบชนิด
ระบายความร้อนด้วยน้ าเย็น  
บริเวณหอ้ง สอก.

      135,000.00     135,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท เคจ ีดาต้าเซิร์ฟ จ ากดั เปน็ราคาที่เหมาะสม 077/2560 18/11/2559

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ       123,906.00     123,906.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ควอลิต้ี คอมพิวเตอร์
 จ ากดั

เปน็ราคาที่เหมาะสม 078/2560 18/11/2559

ชุดโปรแกรมระบบปฎบิติัการ 
ส าหรับเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ที่มี
ลิขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย

        28,000.00       28,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท เคมิท กรุ๊ป จ ากดั เปน็ราคาที่เหมาะสม 079/2560 18/11/2559

จา้งท าคู่มือส าหรับจดักจิกรรม
รณรงค์การลดกา๊ซเรือนกระจก
ส าหรับเด็กและเยาวชน

 200,000.00  200,000.00 ตกลงราคา -  - นางสาวนงพัลค์ุ จั่นเจริญ เปน็ราคาที่เหมาะสม 080/2560 18/11/2559

จา้งถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ประชุม
คณะกรรมการ อบก. 12/2559 วันที่
 24 พฤศจกิายน 2559

 2,600.00  2,600.00 ตกลงราคา -  - ร้านเอ ้กอ๊ปปี้ เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001328 22/11/2559

ค่าบริการเปล่ียนแผงวงจรควบคุม
ประตูไฟฟ้าส าหรับตู้ Access 
Control จ านวน 1 ชุด

 4,815.00  4,815.00 ตกลงราคา -  - บริษัท กรีน เทคโนโลยี อนิทิ
เกรชั่น จ ากดั

เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001329 22/11/2559

 เช่ารถตู้เพือ่ใช้เดินทางในพืน้ที่
จงัหวัดลพบรีุ ในวันที่ 22 
พฤศจกิายน 2559 จ านวน 1 วัน 
ราคาวันละ 1,800.00 บาท

 1,800.00  1,800.00 ตกลงราคา -  - นายเสกสรร ภูเ่กล้ียง เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001431 22/11/2559

ตู้ไม้ 2 ชั้น บานเปดิ จ านวน 1 ตู้ 
ขนาด 80x40x84 ซม.

 3,959.00  3,959.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 
จ ากดั

เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001340 23/11/2559

30 17,120.00

31 660,000.00

34 123,906.00

35 28,000.00

32 100,000.00

33 131,888.20

37 2,600.00

38 4,815.00

36 200,000.00

39 1,800.00

40 3,959.00



งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้

เสนอราคา
 ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

วนัที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

 จา้งเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
พนักงานขับรถ ในวันที่ 27-29 
พฤศจกิายน 2559 ใช้เดินทางจาก 
กทม. ไป จงัหวัดนครราชสีมา  
รายละเอยีดตามเอกสารแนบ  	 ไม่
รวมค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทาง

 6,000.00  6,000.00 ตกลงราคา -  - เงินสด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001345 25/11/2559

จา้งเหมาบคุคลภายนอกมา
ปฏบิติังาน ธ.ค.59-ม.ค.60

 66,000.00  66,000.00 ตกลงราคา -  - นายธีร์ ต้ังตรงหฤทัย เปน็ราคาที่เหมาะสม 081/2560 28/11/2559

จดัจา้งถ่ายเอกสารประกอบการจดั
ประชุม "การอบรมเชิงปฏบิติัการ
การพัฒนาโครงการสนับสนุน
กจิกรรมลดกา๊ซเรือนกระจก (Low 
Emission Support Scheme: 
LESS) จ านวน 200 เล่ม

 23,770.00  23,770.00 ตกลงราคา -  - ร้านเอ ้กอ๊ปปี้ เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001333 28/11/2559

เช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ 
ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย.59 ณ 
เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต จ.ชุมพร 
รวมค่าน้ ามัน

 2,000.00  2,000.00 ตกลงราคา -  - เงินสด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001367 28/11/2559

เช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ 
ระหว่างวันที่ 7-9 ธ.ค.59  ใช้
เดินทางในพืน้ที่จงัหวัดพิษณุโลก 
และ จ.พิจติร ไม่รวมค่าน้ ามัน  
ราคาวันละ 1,800 บาท

 5,400.00  5,400.00 ตกลงราคา -  - เงินสด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001368 28/11/2559

GARMIN GPSMAP 64s จ านวน 1 
เคร่ือง  อปุกรณ์แบบ handheld 
รับสัญญาณดาวเทียม GPS, 
GLONASS และการเชื่อมต่อแบบไร้
สาย จอภาพสีขนาด 2.6" ความ
ละเอยีด160 x 240 pixels ปุม่ Key
 Pad กนัน้ าได้  1 เมตร 30 นาที 
เชื่อมต่อ USB port รับประกนั 1 ปี

 25,150.01  25,150.01 ตกลงราคา -  - บริษัท จไีอเอส จ ากดั เปน็ราคาที่เหมาะสม 082/2560 29/11/2559

เคร่ืองโทรศัพท์ หน้าจอ LCD  
แสดงหมายเลขโทรเข้า-โทรออก 
ไม่ได้รับสาย  มีหน่วยความจ าภายใน
  จ านวน 5 เคร่ือง   ค่าติดต้ังระบบ 
LAN 2 จดุ (หอ้งสมุด อบก. และ 
สวป. )   จดุละ 214 บาท  เปน็เงิน 
428.00 บาท

 13,803.00  13,803.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เปน็ราคาที่เหมาะสม 083/2560 30/11/2559
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้

เสนอราคา
 ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

วนัที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

จา้งลงข่าวประชาสัมพันธ์  160,500.00  160,500.00 ตกลงราคา -  - บริษัท อปท.นิวส์ จ ากดั เปน็ราคาที่เหมาะสม 084/2560 30/11/2559

เส้ือโปโลแขนส้ัน สีด า ปกัโลโก ้ 3 
จดุ (โลโก ้อบก.  โลโก ้T-Ver และ 
Cool Mode) 	เนื้อผ้า CVC 
Coolmode     จ านวน 300 ตัว	
ราคาตัวละ 350 บาท

 112,350.00  112,350.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ประชาอาภรณ์ จ ากดั
(มหาชน)

เปน็ราคาที่เหมาะสม 085/2560 30/11/2559

จา้งท าเนื้อหาวารสาร "ฟ้า" เล่มที่ 
2/2559

 100,000.00  100,000.00 ตกลงราคา -  - นายศุภเดช ล้ิมพานิชชนก เปน็ราคาที่เหมาะสม 086/2560 30/11/2559

จา้งออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์  5,350.00  5,350.00 ตกลงราคา -  - บริษัท อฟัโฟรเอป จ ากดั เปน็ราคาที่เหมาะสม 088/2560 30/11/2559

จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์  29,000.00  29,000.00 ตกลงราคา -  - นางสาวสายฝน สุระมาศ เปน็ราคาที่เหมาะสม 089/2560 30/11/2559

จา้งท าส่ือประชา สัมพันธ์ (แฟลช
ไดร์ฟ)

 48,792.00  48,792.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ซัมอพั พรีเมี่ยม จ ากดั เปน็ราคาที่เหมาะสม 090/2560 30/11/2559
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