
แบบ สขร.1

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการการ
คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม            1,762.50           1,762.50 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,762.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001410 01/02/2560

ซองพลาสติก Digit PVC ชนิดแข็ง 
ใส หนา กันน้้าและฝุ่นละออง, ซอง
เปดิทางด้านยาว เหมาะส้าหรับใส่
เอกสารขนาด A4 จ้านวน 100 ซอง

           3,210.00           3,210.00 ตกลงราคา - - หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ไมโคร
 ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

3,210.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001413 01/02/2560

จัดซ้ือวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
เพื่อใช้ในโครงการ CSR  ในวันที่ 
4-5 ก.พ. 2560 ณ จังหวัดเพชรบรีุ

         14,672.00         14,672.00 ตกลงราคา - -  ร้านร่มไม้             
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ้ากัด องค์การเภสัช
กรรม เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล 
บจ. สาขาเดล่ี ศูนย์
ราชการฯ บริษัท สยาม
แม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)

14,672.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001423 01/02/2560

สร้างฝายชะลอน้้า ณ ปา่ชุมชนบา้น
โค้งตาบาง หมู่ที่ 10 ต้าบลทา่ไม้
รวก อ้าเภอทา่ยาง จังหวัดเพชรบรีุ

         50,000.00         50,000.00 ตกลงราคา - - นายฉันท ์อัครสกุลภญิโญ 50,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 133/2560 01/02/2560

จ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน
ขับรถ ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 
2560 รวม 2 วัน  จ้านวน 10 คัน 
ใช้เดินทางจาก กทม.-เพชรบรีุ –
กทม. ราคาวันละ 2,000 บาท  /คัน
  รวม 40,000 บาท  ไม่รวมค่า
น้้ามันเชื้อเพลิง

         40,000.00         40,000.00 ตกลงราคา - - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง 40,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 134/2560 01/02/2560

จ้างพิมพ์คู่มือส้าหรับการจัดท้า
กิจกรรมชดเชยคาร์บอน

         74,343.00         74,343.00 ตกลงราคา - - บริษัท อัฟโฟรเอป จ้ากัด 74,343.60 เปน็ราคาที่เหมาะสม 137/2560 01/02/2560

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ ์2560

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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วนัที่ 10 มีนาคม 2560



งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการการ
คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล้าดับที่

จ้างพิมพ์นามบตัรหน้า-หลัง พิมพ์ 
ส่ีสี  ใช้กระดาษกรีนรีด เปน็มิตร
กับส่ิงแวดล้อม  หนา 250 แกรม   
จ้านวน 1,200 ใบ

           3,210.00           3,210.00 ตกลงราคา - - บริษัท ธนาบตุร จ้ากัด 3,210.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001412 02/02/2560

จัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์  ใช้ในการ
จัดกิจกรรม CSR ปลูกปา่ สร้างฝาย
 เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ป ีอบก.

         17,205.66         17,205.66 ตกลงราคา - - บริษัท เจเอส ครีเอชั่น 
จ้ากัด

17,205.60 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001424 02/02/2560

ต่ออายุโดเมนชื่อ tgo.or.th เปน็
เวลา 1 ป ี(19 ก.พ.60-18 ก.พ.60)

             856.00             856.00 ตกลงราคา - - บริษัท ท.ีเอช.นิค จ้ากัด 856.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001428 02/02/2560

ค่าจ้างรถบรรทกุเล็กในวันที่ 2 และ
 4 ก.พ. 2560 เพื่อใช้ในการขน
ย้ายอุปกรณ์ จาก กทม.ไปเพชรบรีุ 
และ จากจังหวัดเพชรบรีุ กลับ 
กทม. รวมค่าน้้ามันเชื้อเพลิง

         26,000.00         26,000.00 ตกลงราคา - - เงินสด 26,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001429 02/02/2560

ต่ออายุสิทธิต่์ออายุโปรแกรมสแกน
ไวรัส ESET Endpoint Security 
ส้าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย  1 เม.ย.60-31 
มี.ค.61

         63,879.00         63,879.00 ตกลงราคา - - บริษัท พาวเวอร์เทค ซิส
เทม็ส์ จ้ากัด

63,879.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 136/2560 02/02/2560

ต่ออายุสิทธิก์ารใช้งาน (License) 
ของอุปกรณ์ปอ้งกันและตรวจจับ
การบกุรุกและอุปกรณ์ จัดเก็บ Log
 File  บนระบบเครือข่าย 18 
กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2561

       155,150.00       155,150.00 ตกลงราคา - - บริษัท เอส พี แอดวานซ์
 เทคโนโลยี จ้ากัด

155,150.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 138/2560 02/02/2560
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการการ
คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล้าดับที่

ต่ออายุสิทธิก์ารใช้งานอุปกรณ์
ปอ้งกันความปลอดภยับนระบบ
เครือข่าย ยี่หอ้ Check Point 
UTM-1 รุ่น 272 และ Spare Part
 5x8 HW Replacement 1 ป ี
ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน  2560  
ถึงวันที่  14 มิถุนายน 2561

         80,250.00         80,250.00 ตกลงราคา - - บริษัท เอส พี แอดวานซ์
 เทคโนโลยี จ้ากัด

80,250.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 139/2560 02/02/2560

ค่าเช่ารถเก๋งวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 
2560  รับรถ-คืนรถ ที่สนามบนิ
จังหวัดสงขลา ไม่รวมค่าน้้ามันและ
ค่าผ่านทาง

           1,739.82           1,739.82 ตกลงราคา - - บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์
 อะ คาร์ จ้ากัด

1,739.82 เปน็ราคาที่เหมาะสม 99 02/02/2560

- เช่ารถเก๋งลงพื้นที่ปฏบิติังาน ใน
วันที่  9-10 กุมภาพันธ์ 2560 
จ้านวน 2 วัน ใช้เดินทางจากใน
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จ้านวน 1  
คัน  (24 ชม. คิดเปน็ 1 วัน )

           3,818.47           3,818.47 ตกลงราคา - - บริษัท เวิลด์ิ คลาส เร้นท์
 อะคาร์

3,818.47 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001434 07/02/2560

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม          22,210.00         22,210.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 22,210.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 140/2560 07/02/2560

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ในวัน
เสาร์ที่ 4-5  พ.ย.2559 ใช้เดินทาง
จาก กทม.ไป ณ วัดหนองโว้ง ต.
เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั
 ไม่รวมค่าน้้ามันและค่าผ่านทาง

           5,000.00           5,000.00 ตกลงราคา - - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง 5,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001418 08/02/2560

จ้างเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ 
ในวันที่ 7-9 ก.พ. 2560 ใช้เดินทาง
ในจังหวัดเชียงราย  ไม่รวมค่า
น้้ามันและค่าผ่านทาง

           5,400.00           5,400.00 ตกลงราคา - -  แฮปปี้อินเชียงราย ทรา
เวล

5,400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001430 08/02/2560

ซ่อมเคร่ืองคิดเลขไฟฟ้า  รหสั
ครุภณัฑ์ อบก. 7420-001-002/61
  เปล่ียนแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า

             600.00             600.00 ตกลงราคา - -  หจก. เอท ีเพาเวอร์ซัพ
พลาย

600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001420 09/02/2560
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการการ
คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล้าดับที่

ออกแบบแผ่นพับใบสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ  และจัดพิมพ์  ขนาด 
A3 พับคร่ึงเปน็ A4 จ้านวน 4 หน้า 
(สามารถแก้ไขได้ 2 คร้ัง) จ้านวน 
300 แบบ

         17,250.00         17,250.00 ตกลงราคา - - นางสาววรางคณา  ศรียา 17,250.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 141/2560 09/02/2560

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม            5,406.00           5,406.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 5,406.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001419 10/02/2560

  -ชุดกลองบอกโก้ Triplesix 
พร้อมขาต้ัง  ทรัมมลิน + ไม้กลอง 
1 คู่ + มาราคัส

           3,199.00           3,199.00 ตกลงราคา - - หา้งดนตรี จีอาย 3,199.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001421 10/02/2560

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม            3,680.00           3,680.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,680.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001422 10/02/2560

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
 27 จังหวัด ป ีพ.ศ. 2559

         67,500.00         67,500.00 ตกลงราคา - - กรมพัฒนาที่ดิน 67,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 142/2560 15/02/2560

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 
จ้านวน 1 คน

         82,761.90         82,761.90 ตกลงราคา - - นายภทัรชัย  ชุ่มเชิงรักษ์ 82,761.90 เปน็ราคาที่เหมาะสม 143/2560 15/02/2560

จ้างเหมารถตู้และพนักงานขับรถ 
เพื่อใช้เดินทางไปจังหวัดลพบรีุ ใน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จ้านวน
 1 วัน ราคาวันละ 1,800.00  บาท 
 ไม่รวมค่าน้้ามันและค่าผ่านทาง

           1,800.00           1,800.00 ตกลงราคา - - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง 1,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001432 17/02/2560

 เช่ารถเก๋งลงพื้นที่ปฏบิติังาน ใน
วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2560 จ้านวน
 1 วัน ใช้เดินทางจากในพื้นที่
จังหวัดสงขลา  จ้านวน 1  คัน  (24
 ชม. คิดเปน็ 1 วัน )   ไม่รวมค่า
น้้ามันเชื้อเพลิง

           1,909.23           1,909.23 ตกลงราคา - - บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์
 อะ คาร์ จ้ากัด

1,909.23 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001435 17/02/2560

เช่ารถยนต์ส้าหรับปฏบิติังานใน
พื้นที่จังหวัดพะเยา

           3,479.64           3,479.64 ตกลงราคา - - บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์
 อะ คาร์ จ้ากัด

3,479.64 เปน็ราคาที่เหมาะสม 145/2560 17/02/2560

จ้างท้าหนังสือ Low Carbon 
Society Guidebook

     1,000,000.00     1,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท วิริยะธุรกิจ 
จ้ากัด

       963,000.00 บริษัท วิริยะธุรกิจ จ้ากัด 963,000.00 เปน็การจัดหาจากผู้รับจ้าง
รายเดิมที่องค์การเหน็
ผลงานเปน็ที่ประจักษ์

สัญญาที่ 30/2560 17/02/2560

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม            4,000.00           4,000.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 4,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001426 20/02/2560
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการการ
คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล้าดับที่

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร            9,400.00           9,400.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 9,400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001427 20/02/2560

จ้างเหมารถยนต์ตู้พร้อมพนักงาน
ขับรถยนต์ เดินทางระหว่าง อบก. 
กับ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท 
จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่
 20-23 กุมภาพันธ์ 2560

         65,500.00         65,500.00 ตกลงราคา - - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง 65,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 146/2560 20/02/2560

จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการพัฒนา
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจตามมาตรฐานของประเทศ
ไทย จ้านวน 2,000 เล่ม ราคาเล่ม
ละ 55 บาท

       117,700.00       117,700.00 ตกลงราคา - - บริษัท พร้ินท ์ซิต้ี จ้ากัด 117,700.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 147/2560 20/02/2560

จ้างเหมาท้าวิดีทศัน์เคร่ืองหมาย
คาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร

       100,000.00       100,000.00 ตกลงราคา - - นางสาวกณวรรธน์  อิศ
รางกูร ณ อยุธยา

100,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 148/2560 20/02/2560

เช่ารถยนต์เก๋ง ส้าหรับปฏบิติังาน
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2560

           1,670.20           1,670.20 ตกลงราคา - - บริษัท ไทยอินเตอร์
เนชั่นแนลเรนท ์อะ คาร์
 จ้ากัด

1,670.20 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001444 21/02/2560

เช่ารถยนต์เก๋งในพื้นที่เกาะหมาก 
จังหวัดตราด จ้านวน 1 คัน  วันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2560

           3,000.00           3,000.00 ตกลงราคา - - เงินสด 3,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001446 21/02/2560

ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม            2,496.00           2,496.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,496.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001433 23/02/2560

จ้างถ่ายเอการเข้าเล่ม            2,992.00           2,992.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,992.60 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001438 23/02/2560

จ้างเหมาบคุคลภายนอกมา
ปฏบิติังานสนับสนุนการด้าเนินงาน
 สสอ.

       140,000.00       140,000.00 ตกลงราคา - - นายธนากร ฟูเต็มวงศ์ 140,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 146 /2560 23/02/2560

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม            7,485.00           7,485.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 7,485.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001436 25/02/2560

เช่ารถเก๋งลงพื้นที่ปฏบิติังาน ใน
วันที่  26-27 กุมภาพันธ์ 2560  
จ้านวน 2 วัน ใช้เดินทางจากใน
พื้นที่จังหวัดอุทยัธานี  จ้านวน 1  
คัน

           3,818.47           3,818.47 ตกลงราคา - - บริษัทเวิลด์คลาส เร้นท ์
อะ คาร์ จ้ากัด

3,818.47 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001445 27/02/2560
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการการ
คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล้าดับที่

จ้างเหมาบคุคลภายนอกมา
ปฏบิติังาน

       175,000.00       175,000.00 ตกลงราคา - - นายพรณุพงษ์ กิตติ
ตันตยานนท์

175,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 150/2560 27/02/2560

จ้างปรับปรุงพื้นที่เปน็หอ้ง
ปฏบิติังานของ สพว.

         76,000.00         76,000.00 ตกลงราคา - - ร้านจิรพันธ์  ผ้าม่าน  
โดยนายจิรพันธ์  กาศสกุล

76,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 158/2560 27/02/2560

จ้างเหมาจัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์  
เส้ือยืดแขนสามส่วน จ้านวน 120 
ตัว  และ เส้ือโปโล สีด้า จ้านวน 
117 ตัว

         65,959.08         65,959.08 ตกลงราคา - - บริษัท เฮาส์  ออฟ แอพ
 พาเรล จ้ากัด

65,959.08 เปน็ราคาที่เหมาะสม 152/2560 28/02/2560

เทอร์โมมิเตอร์โลหะ ขนาด 10.5*
30.5 นิ้ว   สกรีน 1 จุด พื้นที่สกรีน
ช่วงบน ขนาด 8*8.5 ซม.  ราคา
อันละ 100 บาท เปน็เงิน 50,000 
บาท

         53,500.00         53,500.00 ตกลงราคา - - บริษัท บลิสส์ (อินเตอร์
เนชั่นแนล) จ้ากัด

53,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 153/2560 28/02/256045
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