
แบบ สขร.1

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

แผงกั้นจราจร แบบมีล้อ พ่นสี
ขาว-แดง ขนาด 1x1 เมตร 
พร้อมปา้ย

 17,205.60  17,205.60 ตกลงราคา - - บริษัท ท ีเอ เอส กราฟฟิค 
ดีไซน  จ ากัด

17,205.60 เปน็ราคาที่เหมาะสม 091/2560 01/12/2559

จ้างท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์
โครงการ T-VER

 21,400.00  21,400.00 ตกลงราคา - - บริษัท จิ เจ รุ นิ เฮาส์ จ ากัด 21,400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 092/2560 01/12/2559

กล้อง SONY A6000 
ILCE-6000L Body Lens 
16-50 mm.  ความละเอียด 
24.3 ล้านพิกเซล  รับประกัน 1
 ปี

        30,000.00       30,000.00 ตกลงราคา - - นางสาวพวงพันธ์ ศรีทอง
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)

25,990.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001339 01/12/2559

เช่ารถเก๋งลงพื้นที่ปฏบิติังาน ใน
วันที่  1  ธันวาคม 2559 
จ านวน 1 วัน ใช้เดินทางจากใน
พื้นที่จังหวัดล าพูน  จ านวน 1  
คัน  (24 ชม. คิดเปน็ 1 วัน )  
แนบรายงานการเดินททาง

          1,800.00         1,800.00 ตกลงราคา - - เงินสด 1,699.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001344 01/12/2559

ลงส่ือประชาสัมพันธ์ในส่ือ 
Facebook ไทยรัฐออนไลน์   
โดยแชร์แอนิเมชั่น เร่ือง การ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ความยาว 9 นาท ีจ านวน 1 คร้ัง

        32,100.00       32,100.00 ตกลงราคา - - บริษัท เทรนด์ วีจ3ี จ ากัด 32,100.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 093/2560 02/12/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม         11,150.00       11,150.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 11,150.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001341 02/12/2559

จ้างถ่ายเอกสารฝึกอบรมการ
พัฒนาโครงการ LESS การ
จัดท าเอกสารประกอบโครงการ
 และการค านวณปริมาณการ
ลดก๊าซเรือนกระจก ส าหรับ
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
ของหน่วยงานการศึกษา

          6,258.00         6,258.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 6,258.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001343 06/12/2559

ล าดับที่

1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธนัวาคม 2559

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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วนัที่ 10 มกราคม 2560



งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่

ชุดนิทรรศการแบบสวนแนวต้ัง 
ขนาดกว้าง 0.90x2.00 เมตร 
โครงเหล็ก จ านวน 3 ชุด

        31,500.00       31,500.00 ตกลงราคา - - นางสาววรารัตน์ พงษ์พันธ์ 31,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001358 06/12/2559

ส่ือนิทรรศการชุด Standee 
(Outdoor) จ านวน 2 ชุด

        21,500.00       21,500.00 ตกลงราคา - - บริษัท เจเอส ครีเอชั่น จ ากัด 21,196.70 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001359 06/12/2559

เก้าอี้ส านักงาน ผู้บริหาร 
จ านวน 8 ตัว เจ้าหน้าที่ จ านวน
 87 ตัว

      396,700.00      396,700.00 ตกลงราคา - - บริษัท ศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์
 จ ากัด

393,118.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 094/2560 07/12/2559

ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม           7,030.00         7,030.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 7,030.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001346 07/12/2559

 รถเข็นของล้อยาง 4 ล้อ พับได้
 ขนาด 600*900*845 มม.  	รับ
 นน.ได้ 200 กิโลกรัม

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

4,494.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001347 07/12/2559

ตู้บานปดิด้านล่าง  ชั้นบนโล่ง  
ผลิตจากไม้พาติเคิลบอร์ด   
ขนาด 80* 40 * 160 ซม.  สี เม
เปิ้น เทาควัน  	

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

4,996.90 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001349 07/12/2559

ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม           3,055.25         3,055.25 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,055.25 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001348 08/12/2559

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ       532,900.00      532,900.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอส พี แอด
วานซ์ เทคโนโลยี 

จ ากัด

532833.25 บริษัท เอส พี แอดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ ากัด

532,833.25  เปน็พัสดุหรืองานที่มีข้อจ ากัด
โดยลักษณะการใช้งาน หรือมี

ข้อจ ากัดทางเทคนิคที่
จ าเปน็ต้องระบยุี่หอ้เปน็การ

เฉพาะ

095/2560 09/12/2559

รถเข็นพลาสติกจัมโบ ้ FP-110 
 รถเข็นพื้นพลาสติกพับได้ 150
 กก.  - มือจับและล้อพับเก็บได้
 มือจับเปน็อลูมิเนียมหุ้มยาง  -
 ปรับความสูงได้ 3 ระดับ ล้อ
ยาง  4 นิ้ว น้ าหนักรถ 6.48 กก.

          4,500.00         4,500.00 ตกลงราคา - - บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด 3,081.60 เปน็ราคาที่เหมาะสม 096.1/2560 09/12/2559

จ้างพัฒนาแคตตาล็อกสินค้า
ฉลากคาร์บอนออนไลน์ และ
ปรับปรุงเว็บไซต์ฉลากคาร์บอน

      200,000.00      200,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท พรีนีโค จ ากัด 197,950.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 096/2560 09/12/2559
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่

ต่ออายุโดเมนชื่อ 
Iccgame.tgo.or.th (1 ธ.ค. 
59-30 พ.ย. 60)

          3,210.00         3,210.00 ตกลงราคา - - บริษัท โลจิคสเปซ จ ากัด 3,210.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001351 09/12/2559

จ้างด าเนินการแปลภาษา
อังกฤษส าหรับการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ องค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)

        36,000.00       36,000.00 ตกลงราคา - - นางสาวทติุยา บวับตุรา 36,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 097/2560 13/12/2559

จ้างออกแบบคู่มือค่าออกแบบ
คู่มือแนวทางการท ากิจกรรม
ชดเชยคาร์บอนและการใหก้าร
รับรอง และคู่มือหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขในการใช้เคร่ืองหมาย
รับรองการชดเชยคาร์บอน

        55,640.00       55,640.00 ตกลงราคา - - บริษัท อัฟโฟรเอป จ ากัด 55,640.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 098/2560 13/12/2559

จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ (แผ่น
พับ ใบปลิว โปสเตอร์)

        74,850.00       74,850.00 ตกลงราคา - - นางสาววรางคณา  ศรียา 74,850.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 099/2560 13/12/2559

ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม           4,437.00         4,437.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 4,437.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001353 13/12/2559

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 16 รายการ         13,093.59       13,093.59 ตกลงราคา - - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม
 เอ็นเตอร์ไพร์ส

13,093.59 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001355 13/12/2559

ค่าเช่ารถเก๋ง 13-16 ธ.ค. 59
และค่าเช่ารถตู้พร้อมพนักงาน
ขับรถ ในวันที่ 16 ธันวาคม 
2559 รับส่งเจ้าหน้าที่สสภ 1-16
 ไปเขื่อนแม่งัดจังหวัดเชียงใหม่ 
 จ านวน 6 คัน ราคาวันละ 
2,500 บาท

        25,400.00       25,400.00 ตกลงราคา - - บริษัทไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท ์อะ คาร์ จ ากัด

25,396.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001366 13/12/2559

จะจ้างออกแบบและพัฒนา 
Mobile Application 
Carbon4thai

      250,000.00      250,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท กะท ิสตูดิโอ จ ากัด 249,310.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 100/2560 13/12/2559

ค่าจ้างพิมพ์ใบประกาศเกียนติ
คุณโครงการ LESS

            442.98            442.98 ตกลงราคา - - เงินสด 442.98 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001356 14/12/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม         11,885.00       11,885.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 11,885.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001360 16/12/2559
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่

เช่ารถเก๋งวันที่ 22 ธันวาคม 
2559  ในพื้นที่จังหวัดสงขลา  
รับ-คืน รถที่สนามบนิหาดใหญ่  
ไม่รวมค่าน้ ามันและค่าผ่านทาง

          1,739.82         1,739.82 ตกลงราคา - - บริษัท เวิลด์คลาส เรนท ์อะ
 คาร์ จ ากัด

1,739.82 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001362 16/12/2559

ส่งอุปกรณ์กิจกรรมการสัมมนา 
“ร่วมกับ LESS ร่วมกันลดโลก
ร้อน” ประจ าป ี2560 วันที่ 
19-20 ธันวาคม 2559 ณ 
จังหวัดเชียงราย

          1,940.00         1,940.00 ตกลงราคา - - เงินสด 1,940.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001389 16/12/2559

จ้างแก้ไข ออกแบบ และ
จัดพิมพ์หนังสือปลูกต้นไม้ช่วย
ลดโลกร้อนได้ยังไงนะ ?

      215,000.00      215,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท ซิเมทริก จ ากัด 215,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 101/2560 16/12/2559

จ้างจัดท าวีดิทศัน์ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่โครงการสนับสนุน
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 
(Low Emission Support 
Scheme: LESS)

      321,000.00      321,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท จิ เจ รุ นิ เฮาส์ จ ากัด 321,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 102/2560 16/12/2559

จ้างจัดท าวีดิทศัน์ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่โครงการสนับสนุน
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 
(Low Emission Support 
Scheme: LESS)

      321,000.00      321,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท จิ เจ รุ นิ เฮาส์ จ ากัด 321,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 102/2560^ 16/12/2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 31
 กล่อง

      241,466.90      241,466.90 ตกลงราคา - - บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด 241,466.90 เปน็ราคาที่เหมาะสม 103/2560 16/12/2559

1. ออกแบบและจัดท า X-stand
 ออกแบบโดยใช้อินโฟกราฟฟิก
ภาพสี X-stand ขนาด 80 x 
180 ซม. 2.จัดท าโครงส าหรับ
ติดต้ัง X-stand ขาโลหะพ่นสี
ด าด้าน แขวนไฟเบอร์ พร้อม
งานพิมพ์บนกระดาษ Photo 
PP ขนาด 80 x 180 ซม. ภาพส่ี
 พิมพ์ด้านเดียว

        18,100.00       18,100.00 ตกลงราคา - - บริษัท เอ็นเทอร์ด็อค จ ากัด 18,091.56 เปน็ราคาที่เหมาะสม 104/2560 19/12/2559

ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม           9,540.00         9,540.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 9,540.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001363 20/12/2559
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่

 ่จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม           6,212.25         6,212.25 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 6,212.25 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001364 20/12/2559

พัดลมต้ังโต๊ะ  HATARI  รุ่น 
HT-S16M7 ขนาดใบพัด  16 
นิ้ว   สามารถปรับระดับได้ 
ประหยัดไฟเบอร์ 5   จ านวน 
12 ตัว

          9,540.00         9,540.00 ตกลงราคา - - นางสาวฐนิชา นิลแก้ว 9,540.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001365 20/12/2559

ค่าเช่ารถยนต์ในพื้นที่จังหวัด
ล าปาง-แพร่

          2,600.00         2,600.00 ตกลงราคา - - เงินสด 2,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001384 20/12/2559

เช่ารถยนต์เก๋ง VAN ส าหรับ
ปฏบิติังานในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย 18-20 ธ.ค.59

          7,500.00         7,500.00 ตกลงราคา - - MASTER CAR RENTAL 
co.,LTD.

6,875.82 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001385 20/12/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม           1,395.00         1,395.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,395.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001376 21/12/2559

ค่าเช่ารถเก๋ง           1,000.00         1,000.00 ตกลงราคา - - นางกัญจนา มณีมัย 1,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001377 21/12/2559

ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม           7,311.00         7,311.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 7,311.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001369 22/12/2559

พิมพ์ปา้ยแทก็กระดาษคูลโหมด
 Lable CoolMode

        49,969.00       49,969.00 ตกลงราคา - - บริษัท อัฟโฟรเอป จ ากัด 49,969.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 105/2560 22/12/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม           1,968.75         1,968.75 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,968.75 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001370 23/12/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม           4,910.00         4,910.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 4,910.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001371 23/12/2559

พิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณ
โครงการ LESS ลงบนกระดาษ
มุกขาว ขนาด A4  1 หน้า 
จ านวน 25 แผ่น  ราคาแผ่นละ 
18 บาท

            481.50            481.50 ตกลงราคา - - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิ้ล 
เอ ก๊อปปี้

481.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001374 23/12/2559

จัดซ้ือวัสดุส าหรับจัดนิทรรศการ
  แสตนดอกไม้ประดิษฐ์ สูง 
1.20 เมตร

        15,000.00       15,000.00 ตกลงราคา - - ร้านดอกไม้มอร์นิ่งโรส โดย
นางสาวสาวิตรี ทองไพจิตร

15,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001375 24/12/2559

จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการ
พัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจกภายใต้โครงการ
สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจก

      100,000.00      100,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท ซิเมทริก จ ากัด 100,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 107/2560 25/12/2559
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่

ซ่อมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เลข
ครุภณัฑ์ อบก. 
7440-010-005/52  Transfer 
Belt จ านวน 1 ชุด ราคา 9,500
   บาท   ค่าบริการ 200 บาท

        10,379.00       10,379.00 ตกลงราคา - - บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

10,379.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001379 26/12/2559

ค่าเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ
 กทม.-ก าแพงเพชร วันที่ 26 
ธ.ค.59

          2,500.00         2,500.00 ตกลงราคา - - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง 2,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001386 26/12/2559

จ้างท าหนังสือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการ T-VER
 1000

      140,000.00      140,000.00 ตกลงราคา - - นางสาววรางคณา  ศรียา 140,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 106/2560 26/12/2559

1. จ้างท าแฟ้มกระดาษ ขนาด 
19.24 x 12 นิ้ว สันแฟ้ม 0.06 
ซม. -กระเปา๋หน้า 1 ด้าน สูง 4
 นิ้ว (หนา 0.06 ซม.) -กระดาษ
อาร์ตการ์ด พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน 
เคลือบด้าน 260 แกรม -จ านวน
 1,000 แฟ้ม                       
   2. จ้างท าแฟ้มพลาสติก พิมพ์
 4 สี 1 ด้าน  -ขนาด 18.47 x 
12 นิ้ว (รวมสัน) -สันแฟ้ม 1.2 
ซม. -จ านวน 1,000 แฟ้ม

        90,950.00       90,950.00 ตกลงราคา - - บริษัท ไม้กระดก จ ากัด 90,950.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 108/2560 26/12/2559

พัดกระดาษ พิมพ์ 2 สี ออฟเซ็ท
 กระดาษอาร์ต 300 แกรม 
จ านวน 2,000 ชิ้น ขนาด 
6.5x6.5 นิ้ว เคลือบพีพีเงา 2 
หน้า ด้ามพัดสีด า จ านวน 
2,000 ชิ้น ราคาชิ้นละ 11 บาท

        23,540.00       23,540.00 ตกลงราคา - - บริษัท พรีเมี่ยม กลอร่ี จ ากัด 23,540.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 109/2560 26/12/2559
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่

จ้างเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับ
รถ ใช้เดินทางในวันที่ 27 
ธันวาคม 2559 จ านวน 6 คัน 
ใช้เดินทางจาก กทม. ไป
พระบรมมหาราชวัง เพื่อร่วม
เปน็เจ้าภาพพระพิธีสวดพระ
อภธิรรมศพพระบาทสมเด้จ
พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลย
เดชฯ ไม่รวมค่าน้ ามันและค่า
ผ่านทาง

        10,800.00       10,800.00 ตกลงราคา - - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง 10,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001415 27/12/2559

ออกแบบ และพิมพ์ X-Stand 
ขนาด 80*180 ซม.

        48,150.00       48,150.00 ตกลงราคา - - บริษัท เฟล็กซิบชิั่น จ ากัด 48,150.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 110/2560 27/12/2559

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนา
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ระดับกลาง (Intermediate 
Course)

    1,200,000.00   1,200,000.00 วิธีตกลง มหาวิทยาลัยธรรมศา
สตร์คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
(ศูนย์บริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร์-วิจัย)

      1,199,722.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ 
(ศูนย์บริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร์-วิจัย)

1,199,722.00 เปน็การจ้างส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนที่

เปน็นิติบคุคลและมิได้มี
วัตถุประสงค์แสวงหาก าไร 

หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
ใหก้ารสนับสนุนใหด้ าเนินการ

จ้างได้โดยตรง

สัญญาที่ 24/2560 28/12/2559

จ้างที่ปรึกษาโครงการการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารจัดการก๊าช
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579)

    1,500,000.00   1,500,000.00 วิธีตกลง มูลนิธิสถาบนัวิจัย
เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย

      1,400,000.00 มูลนิธิสถาบนัวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย

1,400,000.00 เปน็การจ้างส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนที่

เปน็นิติบคุคลและมิได้มี
วัตถุประสงค์แสวงหาก าไร 

หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
ใหก้ารสนับสนุนใหด้ าเนินการ

จ้างได้โดยตรง

สัญญาที่ 25/2560 28/12/2559

power adaptor lenovo 
20V3.25A. (คอมพิวเตอร์พกพา
 ครุภณัฑ์หมายเลข อบก. 
7440-001- power adaptor 
lenovo 20V3.25A. 
(คอมพิวเตอร์พกพา ครุภณัฑ์
หมายเลข อบก.7440-128/56)

          1,100.00         1,100.00 ตกลงราคา - - เงินสด 1,100.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001381 29/12/255958
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่

เช่ารถเก๋งเพื่อเดินทางในจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในวันที่  4-5
 มกราคม 2560 จ านวน 1 คัน 
 ราคาวัลละ 1,339.64  บาท/
วัน  24 ชม. คิดเปน็ 1 วัน - ไม่
รวมค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

          1,339.64         1,339.64 ตกลงราคา - - บริษัท เวิลด์คลาส เรนท ์อะ
 คาร์ จ ากัด

1,339.64 เปน็ราคาที่เหมาะสม 108.1/2560 29/12/2559

วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเคร่ือง
สักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวชิ
ราลง

        20,500.00       20,500.00 ตกลงราคา - - ร้านอั้งเจริญ ร้านศิริภณัฑ์  
ร้านณรงค์ชัยพานิช        
ร้านอนันตวนา เกษตร 
(ส านักงานใหญ)่ ใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน อบก. 
นางดลภทัร ศิริวรรณ

20,446.75 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001382 30/12/255960
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