
แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

1. จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  จํานวน 
30 เล่ม

1,668.00 1,668.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,668.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,668.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001694 01/11/2560

2. ขวดน้ํา ผลิตจากพลาสติก        
 สีขาวใส ขนาด 600 มิลลิลิตร 
สกรีนสัญลักษณ์ อบก. 1 สี 2 
ตําแหน่ง จํานวน 3,000 ใบ

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนุสรการไฟฟ้า
 จํากัด

96,300.00 บริษัท อนุสรการ
ไฟฟ้า จํากัด

96,300.00 เป็นราคาที่เหมาะสม - 02/11/2560

3. จ้างจัดทําโครงการสํารวจความ
พึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ
ขององค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริส คอร์
ปอเรชั่น จํากัด

450,000.00 บริษัท ทริส คอร์
ปอเรชั่น จํากัด

449,999.99 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติ
ตรงตามทีกําหนด      
 มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

043/2561 02/11/2560

4. กระบอก (ขวด) นํ �า ผลติจาก

พลาสติก สีขาวใส ขนาด 600 

มิลลลิติร จํานวน 3,000 ใบ 

สกรีนสญัลกัษณ์ อบก. 1 สี 2 

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนุสรการไฟฟ้า
 จํากัด

96,300.00 บริษัท อนุสรการ
ไฟฟ้า จํากัด

96,300.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 044/2561 02/11/2560

5. กล่องใส่ข้าวผลิตจากเม็ดพลาสติก
 PP สีขาวขุ่น มีฝาปิด ขนาด 13 
x 17.5 x 5.5 ซม. สกรีนสัญ
ลักษณื อบก.1 สี 2 ตําแหน่ง 
จํานวน 3,000 ชิ้น

81,855.00 81,855.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลิสส์ (อินเตอร์
เนชั่นแนล) จํากัด

81,855.00 บริษัท บลิสส์ 
(อินเตอร์เนชั่นแนล) 
จํากัด

81,855.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 045/2561 02/11/2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 วันที่ 12 ธันวาคม 2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

6. จ้างพัฒนาระบบการให้บริการชุด
ข้อมูลสถานการณ์ความเข้มข้น
ของก๊าซเรือนกระจกในชั้น
บรรยากาศผ่านช่องทาง Mobile
 Application Carbon4thai 
ขององค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน)

280,000.00 280,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กะทิ สตูดิโอ 
จํากัด

280,000.00 บริษัท กะทิ สตูดิโอ 
จํากัด

280,000.00 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติ
ตรงตามทีกําหนด      
 มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

046/2561 02/11/2560

7. ต่ออายุโดเมน ชื่อ CITC.IN.TH 
วันที่ 15 ต.ค. 60 - 14 ต.ค. 61

856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด 856.00 บริษัท ที.เอช.นิค 
จํากัด

856.00 คุณภาพและราคา 1001696 02/11/2560

8. จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จํานวน 
30 เล่ม

4,551.00 4,551.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ้  ก๊อปปี้        4,551.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 4,551.00 ราคาและคูณภาพ 1001697 02/11/2560

9. จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสําหรับใช้
ในการประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งที่ 11/2560

4,910.00 4,910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,340.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,340.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001698 02/11/2560

10. จ้างดูแลบํารุงรักษาระบบการ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Learning) ของศูนย์วิชาการ
นานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 10 เดือน

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โลจิคสเปซ 
จํากัด

100,000.00 บริษัท โลจิคสเปซ 
จํากัด

100,000.00 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติ
ตรงตามทีกําหนด      
 มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

047/2561 03/11/2560

12. จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 2,929.50 2,929.50 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,929.50 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,929.50 คุณภาพและราคา 1001710 03/11/2560

13. จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
พนักงานขับรถ จํานวน 3 คัน 
ลในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ใช้
เดินทางจาก อบก.-จ.
พระนครศรีอยุธยา -อบก. ไม่รวม
ค่าน่ํามันเชื้อเพลิง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 6,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 6,000.00 ราคาและคุณภาพ 1001713 06/11/2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

14. จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการ
พัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลการลดก๊าซเรือน
กระจกจากมาตรการของประเทศ 
(ระยะที่ 4)

2,000,000.00 2,000,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,000,000.00 มหาวิทยาลัยเชียง 
ใหม่

2,000,000.00 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติ
ตรงตามทีกําหนด      
 มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

สัญญาที่ 12/2561 07/11/2560

15. จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการ
จัดทําข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่อหน่วยในระดับ
มาตรการ/นโยบาย (ระยะที่ 1)

1,700,000.00 1,700,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,700,000.00 มหาวิทยาลัยเชียง  
ใหม่

1,700,000.00 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติ
ตรงตามทีกําหนด      
 มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

สัญญาที่ 13/2561 07/11/2560

16.  เช่ารถเก๋ง เครื่องยนต์ 1.5 เกียร์
ออโต้  ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2560 (24 ชม. คิดเป็น 1 วัน ) 
รับ-คืน รถที่สนามบิน จังหวัด
ลําปาง

       2,877.00        2,877.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์
เนชั่นแนลเรนท์        
อะ คาร์ จํากัด

       2,877.00 บริษัท ไทยอินเตอร์
เนชั่นแนลเรนท์ อะ 
คาร์ จํากัด

2,877.00 ราคาและคุณภาพ 1001708 08/11/2560

17. จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
คนขับ จํานวน 1คัน  2 วัน ใน
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ใช้
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
มหาสารคาม

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต์           
ศรีสารคาม

3,600.00 นายสายันต์ ศรีสาร
คาม

3,600.00 ราคาและคุณภาพ 1001705 09/11/2560

18. จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการ
สร้างความพร้อมการติดตาม
ประเมินผลการลดก๊าซเรือน
กระจกจากมาตรการ/นโยบาย 
ในภาคการเกษตร (ระยะที่ 1)

1,500,000.00 1,500,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตร  
ศาสตร์

1,400,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตร
 ศาสตร์

1,400,000.00 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติ
ตรงตามทีกําหนด      
 มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

สัญญาที่ 14/2561 09/11/2560

19. ครุภัณฑ์สํานักงาน (ฉากกั้นห้อง) 94,000.00 94,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญ
เฟอร์นิเจอร์ จํากัด

91,677.60 บริษัท ศรีเจริญ
เฟอร์นิเจอร์ จํากัด

91,677.60 เป็นราคาที่เหมาะสม 049/2561 10/11/2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

20. จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการ
การพัฒนารูปแบบ แนวทางใน
การลดก๊าซเรือนกระจกในภาค
ส่วนอุตสาหกรรม

1,900,000.00 1,900,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

1,900,000.00 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

1,900,000.00 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติ
ตรงตามทีกําหนด      
 มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

สัญญาที่ 15/2561 10/11/2560

21. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จํานวน 18 รายการ

20,261.52 20,261.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูนิแคร์ 
จํากัด

20,261.52 บริษัท สยามยูนิแคร์
 จํากัด

20,261.52 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001706 14/11/2560

22. จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จํานวน 
30 ชุด

4,551.00 4,551.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ้ ก๊อปปี้ 4,551.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 4,551.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001709 14/11/2560

23. จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
คนขับ จํานวน 1 คัน ในวันที่ 14
 พ.ย. 2560  ชลบุรี และ ในวันที่
 16-17 พ.ย. 2560 ใช้เดินทาง
จากอบก.-ชลบุรี-อบก. และใน
วันที่ 22-23 พ.ย. 2560 ใช้
เดินทางจากอบก.-ชลบุรี-อบก.

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 10,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 9,800.00 ราคาและคุณภาพ 1001735 14/11/2560

24. จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
และการดําเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใน
รูปแบบอินโฟกราฟิกแอนิเมชั่น

300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกณวรรธน์  
อิศรางกูร ณ อยุธยา

300,000.00 นางสาวกณวรรธน์  
อิศรางกูร ณ อยุธยา

300,000.00 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติ
ตรงตามทีกําหนด      
 มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

050/2561 15/11/2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

25. จ้างออกแบบและจัดทําหมวก
สปริง   ตราสัญลักษณ์โครงการ 
LESS พร้อมข้อความ "ร่วมกับ 
LESS ร่วมกันลดโลกร้อน"   ผ้าไท
เวคดูปองท์   ขนาด 31 x 20 x 
11  พับ/บรรจุถุงพลาสติกซีลค
วามร้อน 1:1   หมวกสปริงราคา
ใบละ 40 บาท  จํานวน 500 ใบ

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนศิริ 
อินดัสทรี จํากัด

21,400.00 บริษัท แสนศิริ 
อินดัสทรี จํากัด

21,400.00 ราคาและคุณภาพ 051/2561 15/11/2560

26. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 22 
รายการ

21,305.84 21,305.84 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไม
โคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

21,305.84 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไม
โคร ซัม เอ็นเตอร์
ไพร์ส

21,305.84 ราคาและคุณภาพ 1001707 15/11/2560

27. ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 55 เล่ม 7,425.00 7,425.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ้ ก๊อปปี้ 7,425.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 7,425.00 ราคาและคุณภาพ 1001711 16/11/2560

28. จ้างพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
สําหรับโครงการ T-VER

128,400.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คัลเลอร์แพค 
ครีเอชั่น จํากัด

128,400.00 บริษัท คัลเลอร์แพค
 ครีเอชั่น จํากัด

128,400.00 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติ
ตรงตามทีกําหนด      
 มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

052/2561 17/11/2560

29. จ้างตรวจสอบความใช้ได้ 
(Validation) โครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary 
Emission Reduction 
Program: T-VER) ระยะเวลา 9 
เดือน

94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์

94,500.00 มหาวิทยาลัยเกษตร
 ศาสตร์

94,500.00 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติ
ตรงตามทีกําหนด      
 มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

053/2561 21/11/2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

30. ตรวจสอบความใช้ได้ 
(Validation) โครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary 
Emission Reduction 
Program: T-VER) ระยะเวลา 9 
เดือน

335,500.00 335,500.00 เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิเพื่อสถาบัน
รับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ

335,500.00 อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิเพื่อสถาบัน
รับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ

335,500.00 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติ
ตรงตามทีกําหนด      
 มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

054/2561 21/11/2560

31. กระเป๋าผ้าแคนวาส จํานวน 
1,500 ใบ ราคาใบละ 70 บาท 
ทําจากผ้าแคนวาส ขนาด สูง 14
 นิ้ว กว้าง 13 นิ้ว ก้น 3.5 นิ้ว   
สายกระเป๋าสูง 7 นิ้ว (จากระยะ
ขอบกระเป๋า)  สกรีนโลโก้ จํานวน
 2 ตําแหน่ง

    105,000.00    105,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.พี.เอ็น.พรีเมี่ยม     105,000.00 พี.พี.เอ็น.พรีเมี่ยม  
โดยนางสาวพรรณี 
แซ่เบ๊

105,000.00 ราคาและคุณภาพ 055/2561 21/11/2560

32. จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน ชั้นเหล็ก
 5 ชั้น ประกอบ  จํานวน 6 ชุด

52,793.80 52,793.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญ
เฟอร์นิเจอร์ จํากัด

52,793.80 บริษัท ศรีเจริญ
เฟอร์นิเจอร์ จํากัด

52,793.80 ราคาและคุณภาพ 056/2561 21/11/2560

33. จ้างพัฒนาหลักสูตร และจัด
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและ
การทํางานเป็นทีม วันที่ 15 
ธันวาคม 2560

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช อาร์ ทีม
เวิร์ค จํากัด

18,000.00 บริษัท เอช อาร์ ทีม
เวิร์ค จํากัด

180,000.00 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติ
ตรงตามทีกําหนด      
 มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

057/2561 22/11/2560

34. จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายไว
นิล จํานวน 2 ชิ้น

3,154.36 3,154.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอส ครีเอชั่น
 จํากัด

3,154.36 บริษัท เจเอส ครี
เอชั่น จํากัด

3,154.36 ราคาและคุณภาพ 1001718 22/11/2560

35. จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมค่าย
เยาวชน ผู้พิทักษ์ท้องฟ้า ในวันที่ 
25-26 พ.ย. 2560  
นางสาวสศิพร เป็นผู้สํารองจ่าย

11,995.00 11,995.00 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อเงินสด 9,125.00 จัดซื้อเงินสด 9,125.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001730 22/11/2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

36. จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

150,000.00 บริษัท เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน)

150,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 058/2561 23/11/2560

37. จ้างดําเนินการจัดอบรมการสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานและ
ดําเนินการสํารวจสวัสดิการและ
ความสุขในการทํางาน ของ
เจ้าหน้าที่ อบก.

97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ ศิริโต 97,000.00 นายชัยวัฒน์ ศิริโต 97,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 059/2561 23/11/2560

38. ตรวจสอบความใช้ได้ 
(Validation) โครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary 
Emission Reduction 
Program: T-VER)

239,000.00 239,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านการจัด
การพลังงานและ
เศรษฐนิเวศ 
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

239,000.00 มหาวิทยาลัยเชียง 
ใหม่  โดยศูนย์ความ
เป็นเลิศทางด้านการ
จัดการพลังงานและ
เศรษฐนิเวศ 
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

239,000.00 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติ
ตรงตามทีกําหนด      
 มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

060/2561 23/11/2560

39. ตรวจสอบความใช้ได้ 
(Validation) โครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary 
Emission Reduction 
Program: T-VER)

159,000.00 159,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน)

159,000.00 บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน)

159,000.00 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติ
ตรงตามทีกําหนด      
 มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

061/2561 23/11/2560

40. จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จํานวน 
30 เล่ม

2,953.50 2,953.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ้ ก๊อปปี้ 2,953.50 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,953.50 ราคาและคุณภาพ 1001719 23/11/2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

41. เช่ารถลงพื้นทีปฏิบัติงาน ในวันที่ 
22-23 พ.ย. 2560 (24 ชม.คิด
เป็น 1 วัน)  ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
  ไม่รวมค่าน้ํามันและค่าผ่านทาง

       1,490.00        1,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์
เนชั่นแนลเรนท์ อะ 
คาร์ จํากัด

       1,490.00 บริษัท ไทยอินเตอร์
เนชั่นแนลเรนท์ อะ 
คาร์ จํากัด

1,490.00 ราคาและคุณภาพ 1001723 23/11/2560

42. เครื่องเจาะกระดาษ อโรม่า 
AHP-215 จํานวน 1 เครื่อง

3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไม
โคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

3,317.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไม
โคร ซัม เอ็นเตอร์
ไพร์ส

3,317.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001726 23/11/2560

43. จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
คนขับ จํานวน 4 คัน ในวันที่ 28
 พฤศจิกายน 2560 ใช้เดินทาง
จาก ปทุมธานี - พระนครศรีอยูธ
ยา- ปทุมธานี   ไม่รวมค่าน้ํามัน
และค่าผ่านทาง

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 7,200.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 7,200.00 ราคาและคุณภาพ 1001737 23/11/2560

44. ปลั๊กไฟ 6 จุด 3 ขา จํานวน 10 
อัน

4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไม
โคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

4,601.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไม
โคร ซัม เอ็นเตอร์
ไพร์ส

4,601.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001741 23/11/2560

45. EPSON PROJECTOR EB-X04   
 Brightness(ANSI 
Lumens).2800 ANSI Lumens 
 Contrast Ratio.15,000:1   
LampLife(STD/ECO)(hr) 
5000/10000  รับประกัน
ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปี

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จํากัด 18,671.50 บริษัท โฟทีก้า จํากัด 18,671.50 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001746 23/11/2560

46. จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการ
พัฒนาหลักสูตรการปรับตัวต่อ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

1,500,000.00 1,500,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์

1,500,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตร
 ศาสตร์

1,500,000.00 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติ
ตรงตามทีกําหนด      
 มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

สัญญาที่ 16/2561 23/11/2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

47. ขาตั้งกล้อง Manfrotto Tripod 
VDO MVT502+Head 
MVK500AM

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นฤมิต เทรดดิ้ง
 จํากัด

     19,000.00 บริษัท นฤมิต เทรด
ดิ้ง จํากัด

19,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001725 24/11/2560

48. จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
คนขับ จํานวน 2 คัน 3 วัน ใน
วันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2560 
ใช้เดินทางจากกทม.-ระยอง-กทม.
  ราคา 2,000 บาท /วัน/คัน  
รวม 12,000 บาท  ไม่รวมค่า
น้ํามันเชื้อเพลิง

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง  ่นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 12,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 12,000.00 ราคาและคุณภาพ 1001727 24/11/2560

49. จ้างรถบรรทุก 4 ล้อ จํานวน 1 
คัน สําหรับขนของที่จําเป็นต้องใช้
ในกิจกรรม อาทิ Mascot สื่อ
ประชาสัมพันธ์ เต็นท์โลกร้อน 
อุปกรณ์จัดกิจกรรมฯ จํานวน 1 
คัน ในวันที่ 24 และ 26 
พฤศจิกายน 2560 ราคา 5,000 
บาท x 2 วัน รวม 10,000 บาท  -
 รวมน้ํามันเชื้อเพลิง

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักนรินทร์ รัตนพล 10,000.00 นายศักนรินทร์ รัต
นพล

10,000.00 ราคาและคุณภาพ 1001728 24/11/2560

50. จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
คนขับ จํานวน 1 คัน ในวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2560 ใช้เดินทาง
จากกทม.-ระยอง-กทม.  ราคา 
1,800 บาท /วัน/คัน  ไม่รวมค่า
น้ํามันเชื้อเพลิง

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร  ภู่เกี้ยง 1,800.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 1,800.00 ราคาและคุณภาพ 1001736 24/11/2560

51. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สํานักงาน

68,480.00 68,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซน 
อินเตอร์คอม จํากัด

68,480.00 บริษัท โซน 
อินเตอร์คอม จํากัด

68,480.00 เป็นราคามาตรฐาน 062/2561 28/11/2560

52.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ
ที่ 1

115,560.00 115,560.00 เฉพาะเจาะจง -บริษัท เอส พี แอด
วานซ์ เทคโนโลยี จํากัด

115,560.00 บริษัท เอส พี แอด
วานซ์ เทคโนโลยี 
จํากัด

115,560.00 เป็นราคามาตรฐาน 063/2561 28/11/2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

53.  1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สําหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ 
Lenovo ThinkPad จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 50,825 บาท        
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานกราฟฟิก Apple iMac 
MNED2LL/A 27 Inch, 3.8GHz 
Intel Core i5, 8GB RAM, 2TB 
Fusion Drive,
จํานวน 1 เครื่อง 88,489.00 บาท

190,139.00 190,139.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนดู คอม
เมอร์เชียล จํากัด

    190,139.00 บริษัท แคนดู คอม
เมอร์เชียล จํากัด

190,139.00 เป็นราคามาตรฐาน 064/2561 28/11/2560

54. เครื่องสํารองไฟฟ้า 2 รายการ 44,672.50 44,672.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แค็พซล็อค 
จํากัด

44,672.50 บริษัท แค็พซล็อค 
จํากัด

44,672.50 เป็นราคามาตรฐาน 065/2561 28/11/2560

55. อุปกรณ์สํารองข้อมูลแบบพกพา
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 ยี่ห้อ HP รุ่น RDX 2TB

59,064.00 59,064.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รียูเนี่ยน 
โซลูขั่น จํากัด

59,064.00 บริษัท รียูเนี่ยน 
โซลูขั่น จํากัด

59,064.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 066/2561 28/11/2560

56. เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ
 Canon รุ่น MF249dw จํานวน 
6 เครื่อง เครื่องละ 11,716.50 
บาท และเครื่องพิพม์แบบฉีดหมึก
 (inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 ยี่ห้อ HP รุ่น 
7110จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 
5,082.50 บาท รวมเป็นเงิน 10, 
165 บาท

80,464.00 80,464.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จํากัด 80,464.00 บริษัท โฟทีก้า จํากัด 80,464.00 เป็นราคามาตรฐาน 067/2561 28/11/2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

57. 1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ แบบที่
 3 จํานวน 1 เครื่อง ยี่ห้อ HP 
Color LaserJet Printer รุ่น 
M553dn (P/N..B5l25A) เป็นเงิน
 44,833.00                         
 2) สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 
1 จํานวน 1 เครื่อง 
ยี่ห้อ HP Scanjet รุ่น Pro 3000
 S3 Sheet-Feed Scanner เป็น
เงิน 16,906.00

61,739.00 61,739.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จํากัด 61,739.00 บริษัท โฟทีก้า จํากัด 61,739.00 เป็นราคามาตรฐาน 068/2561 28/11/2560

58. เครื่องคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต 188,320.00 188,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนดู คอม
เมอร์เชียล จํากัด

188,320.00 บริษัท แคนดู คอม
เมอร์เชียล จํากัด

188,320.00 เป็นราคามาตรฐาน 069/2561 28/11/2560

59. 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ DELL
 รุ่น Vostro V3668 จํานวน 16 
เครื่อง ๆ ละ 21,186 บาท
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สําหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ HP 
รุ่น 14-bs046TX จํานวน 3 
เครื่อง ๆ ละ 19,688 บาท
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย Windows 
10 Pro 64 Bit จํานวน 19 ชุด ๆ
 ละ 5,350 บาท

499,690.00 499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซน 
อินเตอร์คอม จํากัด

499,690.00 บริษัท โซน 
อินเตอร์คอม จํากัด

499,690.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 070/2561 28/11/2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

60. 1) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 (Server) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย WinSvrSTDCore 
2016 SNGL OLP 2Lic NL 
CoreLic จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 
29,532.00 2) ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดต้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย Windows 
10 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 3,210 
บาท

45,582.00 45,582.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซน 
อินเตอร์คอม จํากัด

45,582.00 บริษัท โซน 
อินเตอร์คอม จํากัด

45,582.00 เป็นราคามาตรฐาน 
และ เป็นราคาที่
เหมาะสม

071/2561 28/11/2560

61. จ้างทําเอกสารประกอบงาน
สัมมนา “ร่วมกับ LESS ร่วมกัน
ลดโลกร้อน”   ถ่ายเอกสาร 
หน้า-หลัง  จํานวน 6,720 หน้า

2,352.00 2,352.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,352.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,352.00 ราคาและคุณภาพ 1001721 28/11/2560

62. จ้างจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย 
ประจําปี 2560 ในวันที่ 4 
ธันวาคม 2560

300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หัวกะทิ อีเว้นท์
 จํากัด

272,743.00 บริษัท หัวกะทิ อี
เว้นท์ จํากัด

272,743.00 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติ
ตรงตามทีกําหนด      
 มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

072/2561 29/11/2560

63. ตู้ไม้ 2 ชั้นบานเปิด ขนาด 80 x 
40 x 84 ซ.ม. จํานวน 3 ตู้ และ 
ตู้ไม้บานเปิดด้านล่าง ชั้นบนโล่ง 
ขนาด 80*40*160 ซ.ม. จํานวน 
1 ตู้

16,873.90 16,873.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญ
เฟอร์นิเจอร์ จํากัด

16,873.00 บริษัท ศรีเจริญ
เฟอร์นิเจอร์ จํากัด

16,873.90 ราคาที่เหมาะสม 1001731 30/11/2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

64. จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการ
พัฒนารูปแบบการซื้อขาย 
(Trading Platform) คาร์บอน
เครดิต สําหรับระบบซื้อขายสิทธิ
ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย ระยะที่ 2

2,000,000.00 2,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคเซลเล้นซ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

2,000,000.00 บริษัท แอคเซลเล้นซ์
 (ประเทศไทย) จํากัด

2,000,000.00 มีคุณสมบัติเหมาะสม
และเชี่ยวชาญในเรื่องที่
จะจ้าง

สัญญาที่ 17/2561 30/11/2560


