
แบบ สขร.1

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมส่ือ
ประชาสัมพันธ ์(มาสคอต)

 14,445.00 - ตกลงราคา - - บริษัท ไทยมาสคอต จ ากดั 14,445.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 182/2560 04/04/2560

จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชา 
สัมพันธศู์นย์วชิาการ
นานาชาติด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(CITC)

     58,000.00 - ตกลงราคา - - บริษัท ไม้กระดก จ ากดั 57,780.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 184/2560 5/4/2560

จะจ้างออกแบบ Art Work 
แผ่นพับโครงการ JCM

 7,000.00 - ตกลงราคา - - นางสาวอลิสา รังสิยะโรจน์ 7,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001475 05/04/2560

 จ้างพิมพ์แผ่นพับโครงการ 
JCM

     20,000.00 - ตกลงราคา - - บริษัท จิ เจ รุ นิ เฮาส์ จ ากดั 19,260.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001476 05/04/2560

จัดซ้ือวสัดุส านักงาน  4,269.30 - ตกลงราคา - - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร 
ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

4,269.30 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001478 05/04/2560

จ้างท าหนังสือผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2559 
ศูนย์วชิาการนานาชาติด้าน
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

   300,000.00   300,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท สเปซ วนั จ ากดั 294,250.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 183/2560 05/04/2560

จ้างตัดต่อวดิีโอประกอบเพลง
 จ านวน 2 เพลง เพลงใต้เงา
ไม้แห่งแผ่นดิน และ  เพลง
สายน้ าของแผ่นดิน

 60,000.00 - ตกลงราคา - - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สิรว ีกรุ๊ป 60,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 185/2560 05/04/2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

วนัที ่15 พฤษภาคม 2560

ล าดับที่
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พัฒนาระบบออนไลน์ แคท
ตาล็อค ( Catelog) ที่ใช้เบิก
วสัดุ ของ อบก. ให้เชื่อมต่อ
กบัระบบ ERP     ตาม
รายละเอียดการจ้างที่แนบ

     99,700.00 - ตกลงราคา - - บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ 
โซลูชั่น จ ากดั

99,510.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 186/2560 05/04/2560

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  1,704.00 - ตกลงราคา - - ร้านเอ้ กอ๊ปปี้ 1,704.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001491 07/04/2560

หูฟัง มีไมโครโฟนในตัว 
สามารถเสียบกบัคอมพิวเตอร์
  จ านวน 2 ชุด

 700.00 - ตกลงราคา - - บริษัท พีพีที คอมพิวเตอร์ 
แอนด์คอมมูนิเคชั่น จ ากดั

700.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001481 10/04/2560

จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 21 รายการ

 165,543.98  165,543.98 ตกลงราคา - - บริษัท โฟนิกซ์ จ ากดั 165,543.98 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001484 11/04/2560

เช่ารถเกง๋เพือ่ลงพืน้ที่
ปฏิบัติงาน ในวนัที่ 20 
เมษายน 2560 จ านวน 1 วนั 
ใช้เดิน าทางในจังหวดัพิจิตร  
(24 ชม. คิดเป็น 1 วนั) ไม่
รวมค่าน้ ามันและค่าผ่านทาง

       2,000.00 - ตกลงราคา - - นายสาธติ  เนียมสุวรรณ ได้
เช่ารถจากบริษัท ไทย
อินเตอร์เนชั่นแนลเรนท์ อะ
 คารื จ ากดั

1,699.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001501 11/04/2560

1.โล่คริสตัลรูปทรงใบไม้  สูง 
30 ซม. จ านวน 2 อัน        
2.โล่คริสตัลรูปทรงลูกโลก 
จ านวน 1 ชิ้น สูง 30 ซม. 
จ านวน 1 อัน

 5,671.00 - ตกลงราคา - -  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอท 
ไอ-ดีล

5,671.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001513 12/04/2560

จ้างเหมาปฏิบัติงาน 18 
เม.ย.-30 ก.ย.60

 100,516.66 100,516.66 ตกลงราคา - - นางสาวธนมน โรจนสุวรรณ 100,516.66 เป็นราคาที่เหมาะสม 187/2560 18/04/2560

ถุงผ้าสปันบอล จ านวน  
1,000 ใบ -ขนาด ยาว 15 นิ้ว
 กวา้ง 13 นิ้ว  - พิมพ์ 1 สี 1
 ด้าน  ขนาดประมาณ 12 นิ้ว
 กวา้ง 11 นิ้ว

 29,960.00 - ตกลงราคา - - หจก.ดรีมเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง 
แอนด์  เซอร์วสิ

29,960.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 188/2560 18/04/2560
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จัดพิมพ์หนังสือ "ผนึกพลัง
ไทยทั้งชาติ ลดกา๊ซเรือน
กระจก ลดโลกร้อน จ านวน 
1,000 เล่ม ขนาด 16.5x21 
ซม.  หน้าปกใช้กระดาษ
อาร์ตการ์ด 260 แกรม  
ขนาด 16.5 X 21 ซม.  
เคลือบด้าน Sport UV ปั้มนูน

   112,000.00   112,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท อัฟโฟรเอป จ ากดั 111,708.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 189/2560 18/04/2560

การจัดงานวนัคุ้มครองโลก 
ประจ าปี 2560 ภายใต้
แนวคิด "ผนึกพลังไทย ลดกา๊ซ
เรือนกระจก ลดโลกร้อน" 
วนัที่ 21 เมษายน 2560 ณ 
กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  รายละเอียด
ตามข้อก าหนดการจ้างที่แนบ

   500,000.00   500,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท กนัตนา ออร์กาไน
เซอร์ แอนด์ เมเนจเมนท์ 
จ ากดั

497,550.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 190/2560 18/04/2560

จ้างท าการแสดงและขับร้อง
เพลง "ใต้เงาไม้แห่งแผ่นดิน" 
และ ขับร้องเพลง "สายน้ า
ของแผ่นดิน" รวม 2 เพลง

 32,100.00 - ตกลงราคา - - นายฟีทร่ี วคิเตอร์เอดวาร์ด
 มาร์

32,100.00 เป็นราคาที่เหมาะสม - 19/04/2560

 ืจ้างถ่ายเอกสารเข่าเล่ม
ประชุมคณะกรรมการ อบก. 
คร้ังที่ 4/2560

       4,910.00 - ตกลงราคา - - ร้านเอ้ กอ๊ปปี้ 2,992.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001499 19/04/2560

จ้างผลิตส่ือไวนิลและ
สต๊ิกเกอร์ (เปล่ียนคู่ค้าจาก
โปรเกรส ดีไซน์ เป็นนางสาว
ฐิติณัฉฐ์ เนื่องจากส ารอง
จ่ายเงินไปกอ่น)

 18,939.00 - ตกลงราคา - - โปรเกรส ดีไซน์ 18,939.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 192/2560 19/04/2560
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จ้างท าเส้ือโปโล ผ้า CVC จูติ  
เส้ือสีด า ปลายแขนจัมพ์ ฐาน
เชิ้ตปกเชิ้ต  มีกระเป๋า ปักโล
โก ้3 จุด  (ปก/อก/แขน)  
จ านวน 110 ตัว

     32,000.00 - ตกลงราคา - - บริษัท ว.ีที.เค. อิมปอร์ต
แอนด์เอ็กปอร์ต จ ากดั

31,308.20 เป็นราคาที่เหมาะสม 193/2560 19/04/2560

 เส้ือโปโลแขนส้ัน ปักโลโก ้3 
ต าแหน่ง จ านวน 120 ตัว 
ราคาตัวละ 280บาท  และ
เส้ือยืดแขนส้ัน สกรีนโลโก ้2 
ต าแหน่ง จ านวน 350 ตัว

 88,382.00 - ตกลงราคา - - บริษัท เฮาส์  ออฟ แอพ
พาเรล จ ากดั

88,382.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 194/2560 19/04/2560

 จ้างเหมาท าความสะอาด
บริเวณถนน จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติไปยังกรม
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม   
ในวนัที่ 21 เมษายน 2560

 2,000.00 - ตกลงราคา - - นางชยาภา  เกง่ถิ่นเถื่อน 2,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001514 20/04/2560

วสัดุอุปกรณ์ส าหรับจัดงาน
วนัคุ้มครองโลกประจ าปี พ.ศ.
 2560 จ านวน 4 รายการ

 1,303.00 - ตกลงราคา - - ร้านกระดุม 1,303.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001521 20/04/2560

ตู้ไม้ 2 ชั้น บานเปิด  ขนาด 
80x40x84 ซม. จ านวน 5 ใบ

 19,795.00 - ตกลงราคา - - บริษัท ศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์
 จ ากดั

19,795.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 195/2560 20/04/2560

เช่ารถยนต์เกง๋ส าหรับ
ปฏิบัติงานในพืน้ที่จังหวดั
เชียงราย 21-23 เม.ย.60

       6,000.00 - ตกลงราคา - - ริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 3,554.60 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001522 21/04/2560

กระดาษอิงเจท ลายลินิน 
IJC-LN  240 D ขนาด A4 
น้ าหนักความหนาของ
กระดาษ 240 แกรม จ านวน 
50 ห่อ (50 แผ่น/ห่อ)

 24,610.00 - ตกลงราคา - - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร 
ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

24,610.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001495 26/04/2560
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เช่ารถยนต์เกง๋งเพือ่ใช้ส าหรับ
การเดินทางไปติดตามและ
ประเมินผลโดรงการ CDM  ณ
 จังหวดัตรัง วนัที่ 26-27 
เม.ย.60

       4,000.00 - ตกลงราคา - - บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนล เรนท์ อะ คาร์ จ ากดั

1,712.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001508 26/04/2560

จ้างซ่อมเคร่ืองแทปเลต 
SAMSUNG  TAB 10.5   
จ านวน 1 เคร่ือง

 4,730.00 - ตกลงราคา - - นายพนากรณ์  แกว้นิ่ม 4,730.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001497 27/04/2560

จัดซ้ือกระดาษ A4  หนา 80 
แกรม จ านวน 400 รีม

     40,000.00 - ตกลงราคา - - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็น เอส 
เอ็น. โอเอ ซัพพลาย

39,804.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001498 27/04/2560

ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค LENOVO  Idea Pad
 U410 S/N   เลขครุภัณฑ์  
อบก. 7440-001-129/56

       4,000.00 - ตกลงราคา - - บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น 
แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั

3,317.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001500 27/04/2560

จ้างตรวจสอบความใช้ได้ 
(Validation)  และ/หรือ 
การทวนสอบ (Verification) 
โครงการลดกา๊ซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย จ านวน 2 
โครงการ  1)โครงการผลิต
ไฟฟ้าพลังน้ า โดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต 9 MW  2) 
โครงการปลูกป่าและดุแลป่า
ดอยตุง 80,000 ไร่ จ.เชียงราย

 186,000.00  186,000.00 ตกลงราคา - - มหาวทิยาลัยพะเยา 186,000.00 ผลส ารวจราคาจากตลาดการ
จัดจ้างผู้ประเมินภายนอกที่
ผ่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน
ภายนอกตามที่ อบก. ก าหนด

196/2560 27/04/2560
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