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ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ขนาด 150*80*75
 ซม. มี 2 ล้ินชักด้านขวา มีล้ินชักรางคีบอร์ด
ด้านซ้าย  สีเมเปิ้น-เทา  และเก้าอี้ท างานเจ้าหน้าที่
 หนังสีด า  ขนาด  65*67*99 ซม. จ านวน 8 ชุด

       88,000.00       88,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท ศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด

79,993.20 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001442 01/03/2560

อกแบบจัดท าอาร์ตเวิร์คกระเปา๋ผ้า และผลิตถุงผ้า
 จ านวน 1,000 ใบ   ผ้าไนล่อน 600 D    กว้าง 
11 นิ้ว สูง 12 นิ้ว และขยายข้าง 4.5 นิ้ว เพิ่มช่อง
กระเปา๋ด้านในขนาด กว้าง 4.5 นิ้ว สูง 4 นิ้ว 
แบบหวัสายผ้าในตัว สกรีน 1 สี 1 ด้าน  	 ด้านใน
ติดหนามเตย 1 จุด ใส่แผ่นรองฐานกระเปา๋ด้วย 
PE (ไม่เย็บหุ้ม)

       70,000.00       70,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท กิมมิค ทอล์ค จ ากัด 69,550.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 154/2560 01/03/2560

ออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการตรวจสอบ 
ขนาด A5 จ านวน 84 หน้า ไม่รวมปก สันเปน็กาว 
  ปก กรีนออฟเซต 250 แกรม พร้อม Spot uv 
ปั้มนูน  เนื้อหา กระดาษกรีนออฟเซต 80 แกรม 	
จ านวน 1,000 เล่ม

     165,000.00      165,000.00 ตกลงราคา - - นางสาววรางคณา  ศรียา 165,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 155/2560 01/03/2560

ลงส่ือโฆษณากลางแจ้งเคล่ือนที่ (รถเมล์) ร้อน ขส
มก. ด้านหลัง ขนาด 48x180 ซม. จ านวน 10 คัน
 ระยะเวลา 3 เดือน

     139,100.00      139,100.00 ตกลงราคา - - บริษัท ฟรีซชี่ พอยท ์จ ากัด 139,100.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 156/2560 01/03/2560

จ้างท าบอร์ดคุณธรรม จริยธรรม และการปอ้งกัน
ปราบปรามการทจุริต และปา้ย

        6,000.00         6,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท เจเอส ครีเอชั่น จ ากัด 5,638.90 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001450 02/03/2560

เช่ารถยนต์เก๋ง ส าหรับปฏบิติังานในพื้นที่จังหวัด
ประจวบฯ-ชุมพร  วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560

        4,000.00         4,000.00 ตกลงราคา - - อักษราทราวเวล โดยนาย
สุวัฒน์ชัย แพรสมบรูณ์

3,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001443 03/03/2560

จ้างออกแบบ หนังสือ “ผนึกพลังไทยทั้งชาติ ลด
ก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน”  ประมาณ 120 
หน้า  จ านวน 1 แบบ

       32,100.00       32,100.00 ตกลงราคา - - บริษัท อัฟโฟรเอป จ ากัด 32,100.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 157/2560 03/03/2560

วนัที่ 10 เมษายน 2560
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 เช่ารถเก๋งลงพื้นที่ปฏบิติังานจังหวัดขอนแก่น  ใน
วันที่  6-7 มีนาคม 2560   (24 ชม. คิดเปน็ 1 วัน
 )   ไม่รวมค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

        2,000.00         2,000.00 ตกลงราคา - - หจก. 191 คาร์เร้นท์ 2,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001451 06/03/2560

จ้างปรับปรุงหอ้ง งานบคุคล        38,000.00       38,000.00 ตกลงราคา - - ร้านจิรพันธ์  ผ้าม่าน  โดย
นายจิรพันธ์  กาศสกุล

38,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 159/2560 06/03/2560

จ้างออกแบบและพิมพ์แผ่นพับโบรชัวร์โครงการ 
T-VER   ขนาดของแผ่นพับก่อนพับ 210*297 มม.
 (A4)  3  ตอน พิมพ์แผ่นพับโบรชัวร์โดยใช้
กระดาษ Eco ออฟเซ็ท  หนา 180 แกรม  พิมพ์ 4
 สี 2 ด้าน จ านวน 3,000 แผ่น

       19,260.00       19,260.00 ตกลงราคา - - บริษัท เฟล็กซิบชิั่น จ ากัด 19,260.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 160/2560 06/03/2560

ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม         8,754.00         8,754.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 8,754.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001449 07/03/2560

จ้างท าพัดกระดาษจ านวน 2,000 ชิ้น   พิมพ์ 2 สี
 ออฟเซ็ท กระดาษอาร์ต 300 แกรม  ขนาด 
6.5x6.5 นิ้ว เคลือบพีพีเงา 2 หน้า ด้ามพัดสีด า

       24,000.00       24,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท พรีเมี่ยม กลอร่ี จ ากัด 23,540.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 161/2560 07/03/2560

จ้างจัดพิมพ์วารสาร "ฟ้า" เล่มที่ 2/2559 จ านวน 
1,000 เล่ม

       75,221.00       75,221.00 ตกลงราคา - - บริษัท ไอดี.ปรินท ์จ ากัด 75,221.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 162/2560 07/03/2560

เช่ารถตู้เช่าเพื่อใช้เดินทางไปจังหวัดมุกดาหาร ใน
วันที่ 9 มีนาคม 2560 จ านวน 1 วัน ราคาวันละ
1,800.00 บาท

        1,800.00         1,800.00 ตกลงราคา - - นายเหลียน ศรีสด 1,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001466 09/03/2560

เช่ารถยนต์เก๋งส าหรับเดินทางไปปฏบิติังานใน
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบรีุ และจังหวัดอยุธยา วันที่ 
8-9 มี.ค.60

        4,000.00         4,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท ไทยอินเอร์เนชั่นแนล
เรนท ์อะ คาร์ จ ากัด

2,798.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001452 10/03/2560

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน        11,205.04       11,205.04 ตกลงราคา - - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม 
เอ็นเตอร์ไพร์ส

11,205.04 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001453 10/03/2560

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 13 มี.ค.-30 ก.ย.60        74,575.26       74,575.26 ตกลงราคา - - นายรัฐภมูิ วงเพ็ง 74,575.26 เปน็ราคาที่เหมาะสม 163/2560 13/03/2560

ท ามิวสิกวิดีโอประกอบเพลงเทดิพระเกียรติ 2 
เพลง

     500,000.00      500,000.00 ตกลงราคา - - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สิรวี กรุ๊ป 500,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 164/2560 13/03/2560

จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือหนังสือพิมพ์และ
ส่ือดิจิตอล ทวีี

     107,000.00      107,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน)

107,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 165/2560 13/03/256019
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จ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส าหรับ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 
(Low Emission Supporting Scheme: LESS)

     230,000.00      230,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท คัลเลอร์แพค ครีเอชั่น
 จ ากัด

214,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 166/2560 13/03/2560

ส่ือประชาสัมพันธ์ กระบอกน้ าพาสติก ขนาด 600
 ml สกรีนสัญลักษ์ อบก.

       92,000.00       92,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท อนุสรการไฟฟ้า จ ากัด 91,485.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 167/2560 13/03/2560

จ้างท าวิดิทศัน์โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand
 Voluntary Emission Reduction Program: T-
VER)

     320,000.00      320,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท แมสเซนเจอร์ ครีเอชั่น
 จ ากัด

318,860.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 168/2560 13/03/2560

จ้างจัดงานนิทรรศการและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ฉลากคาร์บอนภายในงาน 
Homepro Expo ระหว่างวันที่ 17-26 มีนาคม 
2560 เวลา 10:00-22:00 น. ด้านหน้าฮอลล์ 8 
อิมแพคเมืองทองธานี

     330,000.00      330,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท บิ๊ก สเต็ป อีเว้นท ์จ ากัด 322,792.25 เปน็ราคาที่เหมาะสม 171/2560 13/03/2560

จ้างอัดเพลงเทดิพระ เกียรติ “ใต้เงาไม้แหง่
แผ่นดิน”

       15,000.00       15,000.00 ตกลงราคา - - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สิรวี กรุ๊ป 15,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 169/2560 14/03/2560

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม         9,680.00         9,680.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 9,680.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม - 15/03/2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 9 กล่อง        54,282.17       54,282.17 ตกลงราคา - - บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด 54,282.17 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001454 16/03/2560
กรอบรูปไม้สีเนื้อไม้ ขนาด 13*9.8 นิ้ว            300.00            300.00 ตกลงราคา - - เงินสด 300.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001455 16/03/2560

จ้างศึกษาแนวทางในการรายงานปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกในพื้นที่ปา่ไม้ที่เหมาะสมส าหรับ
ประเทศไทย

       50,000.00       50,000.00 ตกลงราคา - - นายพงษ์ชัย ด ารงโรจน์วัฒนา 50,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 172/2560 16/03/2560

จ้างท าตรายางใช้ในการด าเนินงานของ อบก.            880.00            880.00 ตกลงราคา - - ล าดวนเซ็นเตอร์ 880.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001456 17/03/2560

เปล่ียนชุดพวงกุญแจล้ินชักโต๊ะท างาน            500.00            500.00 ตกลงราคา - - นายสิทธิชัย  เกษตรสาลี 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001457 17/03/2560

- จ้างเปล่ียน Transfer Belt จ านวน 1 ชุด ราคา 
9,500.00 บาท ค่าบริการ 200 บาท

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

10,379.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001458 17/03/2560

เช่ารถเก๋ง  ในวันที่  20-21 มีนาคม 2560 ใช้
เดินทางในพื้นที่จังหวัดพะเยา  (24 ชม. คิดเปน็ 1
 วัน )   ไม่รวมค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

        6,000.00         6,000.00 ตกลงราคา - - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง 6,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001468 17/03/2560

จ้างท าบอร์ดอะคริลิคติดผนัง ขนาด 67.5 x91.5 
ซม. หนา 3 มม. ประกบ 2 ชิ้น พร้อมน๊อตลอย
แบบเจาะผนัง 4 ตัว/ชุด จ านวน 4 ชุด

       12,000.00       12,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท สเปซ วัน จ ากัด 11,128.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 173/2560 17/03/2560
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เช่ารถเก๋ง  ในวันที่  20-21 มีนาคม 2560 ใช้
เดินทางในพื้นที่จังหวัดพะเยา  (24 ชม. คิดเปน็ 1
 วัน )   ไม่รวมค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

        1,509.99         1,509.99 ตกลงราคา - -  บริษัท เวิลด์ิคลาสเร้นท ์อะ 
คาร์  จ ากัด

1,509.99 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001473 18/03/2560

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม         2,684.00         2,684.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,684.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001460 20/03/2560

เช่ารถยนต์กระบะในวันที่ 20  มีนาคม 2560 ขน
ของกล้าไม้จาก ปากเกร็ด-เมืองทองธานี   รวมค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง

        1,500.00         1,500.00 ตกลงราคา - - เงินสด 1,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001474 20/03/2560

จ้างเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ ในวันที่ 16-17
 มีนาคม 2560 ใช้เดินทางในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา  ไม่รวมค่าน้ ามันผ่านทาง

        3,600.00         3,600.00 ตกลงราคา - - นายเสกสรรค์  ภู่เกล้ียง 3,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001480 20/03/2560

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ 27 จังหวัด ปี
 พ.ศ. 2559

       35,000.00       35,000.00 ตกลงราคา - - กรมพัฒนาที่ดิน 35,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 174/2560 20/03/2560

แฟ้มใส่เอกสารขนาด A5 - สันแฟ้มหนา : 1.4 ซม.
 - ขนาด (กว้าง x ยาว) : 16 × 22.5 ซม. จ านวน 
100 แฟ้ม

        3,104.07         3,104.07 ตกลงราคา - - บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน)

3,104.07 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001463 21/03/2560

จ้างสัมภาษณ์สด โฟนอินในรายการวิทยุ ความยาว
 5-7 นาท ีจ านวน 3 คร้ัง

       49,000.00       49,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด

        48,150.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 175/2560 21/03/2560

เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ ส าหรับเดินทาง
ไปประชุมแนวทางความร่วมมือการด าเนินงาน
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศของศูนย์
วิชาการนานาชาติด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศ  จังหวัดมหาสารคาม  วันที่ 22 มี.ค.60

        1,800.00         1,800.00 ตกลงราคา - - นายสายันต์ ศรีสารคาม 1,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001465 22/03/2560

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส านักงาน 5 เคร่ือง     
คอมพิวเตอร์ส านักงาน 8 เคร่ือง

     339,000.00      339,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท ควอลิต้ี คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด

331,486.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 176/2560 22/03/2560

เช่ารถเก๋งในพื้นที่ปฏบิติังานจังหวัดขอนแก่น-
ชัยภมิู 21-22 มี.ค.60 (ไม่เกิน 24 ชม. คิด 1 วัน)

        4,000.00         4,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล
เรนท ์อะ คาร์ จ ากัด

1,099.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001464 24/03/2560

จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ (วิดีโอการ์ตูนแอนิเมชั่น)      187,000.00      187,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท เอโอไออิศรา จ ากัด 186,180.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 177/2560 27/03/2560

จ้างท าตรายาง         1,640.00         1,640.00 ตกลงราคา - - ล าดวนเซ็นเตอร์ 1,640.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001469 28/03/2560

ปา้ยชื่อและโลโก้ อบก. ใช้วัสดุกระดาษรีบอร์ด สูง
 1.60 ม. กว้าง 0.70 ม. สามารถแยกถอด
ประกอบและพับเก็บได้ จ านวน 2 ชิ้น

        8,560.00         8,560.00 ตกลงราคา - - บริษัท ซี.จ.ีเอส. (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

8,560.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 178/2560 28/03/256046
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้

เสนอราคา
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่

จ้างท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ 
ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศ

       22,470.00       22,470.00 ตกลงราคา - - บริษัท เอโอไออิศรา จ ากัด 22,470.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 179 /2560 28/03/2560

เช่ารถยนต์ตู้ 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ 
จ านวน 1 คัน เพื่อติดตามและประเมินผล 
(Monitoring) โครงการ T-VER ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 13-14 มีนาคม 2560

        4,000.00         4,000.00 ตกลงราคา - - นายต่วน ปะทิ 4,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม ...    /2560 28/03/2560

ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม         1,767.00         1,767.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,767.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001471 29/03/2560

เคร่ืองโทรศัพท ์IP PHONE ยี่หอ้ Forth ระบบ IP
 Phone  หน้าจอ LCD  ขนาด  4.3 นิ้ว   
สามารถแสดงหน้าจอภาษาไทย สามารถแสดง
ข้อมูลการใช้งาน  จ านวน 5 เคร่ือง

       15,000.00       15,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) 13,375.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 179/2560 29/03/2560

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม         3,892.00         3,892.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,892.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001472 30/03/2560

เช่ารถยนต์เก๋งส าหรับปฏบิติังานในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 29-30 มีนาคม 2560

        4,000.00         4,000.00 ตกลงราคา - - นายฉัตรชาย ขันนาค 3,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001479 30/03/2560

จ้างเหมาบคุคลภายนอกมาปฏบิติังาน 26 เม.ย.-
30 ก.ย.60

     163,200.00      163,200.00 ตกลงราคา - - นางสาวอรอุมา เนตรแสง
จันทร์

163,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 181/2560 31/03/256053
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