สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
ประกาศ

รายการจัดซือ้ จัดจ้าง

35/2561 จ้างผลิตและเผยแพร่รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

36/2561 จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

วงเงินจัดซือ้ จัดจ้าง

1,500,000.00

วิธีจัดซือ้ จัดจ้าง

e-bidding

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

1.บริษัท เรียล คอนซัลเทชั่น (ประเทศไทย) จากัด 1.บริษัท เรียล คอนซัลเทชั่น(ประเทศไทย) จากัด

ได้คะแนน 89.33 คะแนน
800,000.00

e-bidding

1.บริษัท เรียล คอนซัลเทชั่น (ประเทศไทย) จากัด 1.บริษัท เรียล คอนซัลเทชั่น(ประเทศไทย) จากัด
2.หจก.ฉายอดีต(ยื่นข้อกาหนดการจ้างไม่ครบถ้วน) ได้คะแนน 93.81 คะแนน

e-bidding

1.บริษัท ออวิด้า จากัด
4.เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
2.บริษทั พีเน็ท เอ็นเนอจี คอมมิวนิเคชั่น จากัด ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 ANSILUMENS 1 เครื่อง
3.บริษัท ไอที เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จากัด กับ บริษัท ออวิด้า จากัด
เป็นเงิน 24,000 บาท

ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์

37/2561 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จานวน 12 รายการ

1.โทรทัศน์แอลอีดี LED TV ขนาด 40 นิ้ว 3 เครื่อง
2.โทรทัศน์แอลอีดี LED TV ขนาด 40 นิ้ว 2 เครื่อง
3.โทรทัศน์แอลอีดี LED TV ขนาด 60 นิ้ว 1 เครื่อง
4.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 ANSILUMENS 1 เครื่อง
5.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSILUMENS 1 เครื่อง
6.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 ANSILUMENS 1 เครื่อง
7.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSILUMENS 1 เครื่อง
8.ชุดถ่ายทอดสัญญาณประชาสัมพันธ์บนจอภาพ
Digital Signage 1 ชุด
9.กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียด
24 ล้านพิกเซล
10.กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด
16 ล้านพิกเซล
11.ระบบเครื่องเสียงสาหรับห้องประชุม จานวน 1 ชุด
12.ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมจานวน 1 ชุด
38/2561 จ้างจัดทาแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ Drone

ผู้เสนอราคา

6.เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 ANSILUMENS 1 เครื่อง

กับ บริษัท ออวิด้า จากัด
เป็นเงิน 27,820 บาท
8.ชุดถ่ายทอดสัญญาณประชาสัมพันธ์บนจอภาพ

Digital Signage 1 ชุด
กับบริษัท พีเน็ท เอ็นเนอจีคอมมิวนิเคชั่น จากัด

เป็นเงิน 321,000 บาท
11.ระบบเครื่องเสียงสาหรับห้องประชุม จานวน 1 ชุด

กับบริษทั ไอทีเอ็นจิเนียริ่งเทคโนโลยี จากัด

เป็นเงิน 498,500 บาท
12.ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมจานวน 1 ชุด
กับบริษัท พีเน็ท เอ็นเนอจีคอมมิวนิเคชั่น จากัด

เป็นเงิน 119,000 บาท

601,200.00

e-bidding

ไม่มีผู้เสนอราคา

ไม่มีผู้เสนอราคา

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
ประกาศ

รายการจัดซือ้ จัดจ้าง

39/2561 จ้างประชาสัมพันธ์สร้างกระแสค่านิยมการบริการ

วงเงินจัดซือ้ จัดจ้าง

วิธีจัดซือ้ จัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

1,500,000.00

e-bidding

1.บริษัท ยูนีคมีเดีย จากัด

1.บริษัท ยูนีคมีเดีย จากัด
ยื่นข้อกาหนดการว่าจ้างไม่ถูกต้อง

5,000,000.00

e-bidding

1.บริษัท ดูลักษดูเศณษฐ์ โปรดักชั่น จากัด
2.บริษัท พี อิมเมจ แกรนด์ ครีเอชั่น จากัด

1.บริษัท ดูลักษดูเศณษฐ์ โปรดักชัน่ จากัด

และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อบุคคล

40/2561 จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าวเพื่อสร้างกระแส

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ค่านิยมการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยื่นเอกสารประกวดราคาไม่ถูกต้อง
2.บริษัท พี อิมเมจ แกรนด์ ครีเอชั่น จากัด

ยื่นเอกสารประกวดราคาไม่ถูกต้อง
1,500,000.00

e-bidding

1.บริษัท ยูนีคมีเดีย จากัด
2.บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จากัด

1.บริษัท ยูนีคมีเดีย จากัด
เสนอรายละเอียดไม่ครบตามTOR
2.บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จากัด
เสนอรายละเอียดไม่ครบตามTOR

42/2561 จ้างส่งเสริมผลงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดีผ่านทางโทรทัศน์

3,000,000.00

e-bidding

1.บริษัท ทีวีบูรพา จากัด

1.บริษัท ทีวีบูรพา จากัด
เสนอรายละเอียดไม่ครบตามTOR

43/2561 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จานวน 4 รายการ

7,538,000.00

e-bidding

1.บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จากัด

1.บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จากัด
7,527,800 บาท

650,000.00

วิธีคัดเลือก

1.บริษัท ป่าฝน เนกซ์สเตป จากัด
1.บริษัท ป่าฝน เนกซ์สเตป จากัด
ได้คะแนน 92.22 คะแนน
ได้คะแนน 92.22 คะแนน
2.บริษัท กรีนอะมิตี้ จากัด
ได้คะแนน 83.64 คะแนน

จ้างที่ปรึกษาพัฒนาสื่อสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา

1,000,000.00

วิธีคัดเลือก

1.มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
1.มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ได้คะแนน 89.49 คะแนน
ได้คะแนน 89.49 คะแนน
2.มูลนิธิการศึกษาไทย
ได้คะแนน 80.50 คะแนน

จ้างที่ปรึกษาจัดทาแผนแม่บทสร้างจิตสานึกและการ
มีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม

2,000,000.00

วิธีคัดเลือก

1.บริษัท ไอแอม พีอาร์ จากัด
1.บริษัท ไอแอม พีอาร์ จากัด
ได้คะแนน 92.99 คะแนน
92.99 คะแนน

41/2561 จ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อสร้างวินัยการ

จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อบุคคล

จ้างทาสื่อเผยแพร่และนาเสนอผลงานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนในการสัมมนาระดับสูงภูมิภาค
เอเชียตะวันออก

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
ประกาศ

รายการจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินจัดซือ้ จัดจ้าง

วิธีจัดซือ้ จัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

600,000.00

e-bidding

1.มหาวิทยาลัยมหิดล
1.มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้คะแนน 98.76 คะแนน
ได้คะแนน 98.76 คะแนน
2.บริษัท ธนธรณี จากัด
ได้คะแนน 64.67 คะแนน

จ้างดาเนินงานส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน ประจาปี 2561

2,000,000.00

e-bidding

1.บริษัท ซัมเวย์ จากัด
1.บริษัท ซัมเวย์ จากัด
ได้คะแนน 91.49 คะแนน
ได้คะแนน 91.49 คะแนน
2.บริษัท อีเว้นท์แฟคท์ จากัด
ได้คะแนน 85.52 คะแนน
3.บริษัท โอบีวันพลัส จากัด
ได้คะแนน 68.78 คะแนน

จ้างที่ปรึกษาส่งเสริมบัตรเดียวเขียวทั่วไทย
Green Card Application

1,000,000.00

วิธีคัดเลือก

1.สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
1.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้คะแนน 83 คะแนน
ได้คะแนน 92 คะแนน
2.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้คะแนน 92 คะแนน

จ้างวิเคราะห์สารอันตรายตกค้างในตัวอย่างปุ๋ย
อินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดินสารกาจัดศัตรูพืชและ
โลหะหนัก จานวน 124 ตัวอย่าง

2,420,000.00

วิธีคัดเลือก

1.บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จากัด 1.บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จากัด

จ้างสังเคราะห์และจัดทาองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศในบรรยากาศในประเทศไทย
สาหรับกิจกรรมภายใต้มาตรา 6

ได้คะแนน 93.96 คะแนน

ได้คะแนน 93.96 คะแนน

จ้างติดตามประเมินผลการดาเนินกิจกรรมสร้างวินัย
คนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
(บูรณาการขยะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
และกิจกรรมส่งเสริมการผลิตการบริการและการ
บริโภคเพื่อรองรับมาตรฐาน G-Green

900,000.00

e-bidding

1.บริษัท เอลคอน จากัด
1.บริษัท มาร์เก็ตติ้งมูฟ จากัด
ได้คะแนน 70.66 คะแนน
ได้คะแนน 76.36 คะแนน
2.บริษัท มาร์เก็ตติ้งมูฟ จากัด
ได้คะแนน 76.36 คะแนน

จ้างทาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์

2,500,000.00

e-bidding

1.บริษัท เอ็นแอนด์เอิรธ์ คอนซัลแตนท์ จากัด 1.บริษทั เอ็นแอนด์เอิร์ธคอนซัลแตนท์ จากัด
ได้คะแนน 95.67 คะแนน
ได้คะแนน 95.67 คะแนน
2.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
ประกาศ

รายการจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินจัดซือ้ จัดจ้าง

วิธีจัดซือ้ จัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ได้คะแนน 74.60 คะแนน
3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้คะแนน 71.84 คะแนน
จ้างประเมินสานักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี 2561 Green Office

2,000,000.00

e-bidding

1.มหาวิทยาลัยมหิดล
1.มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้คะแนน 94.33 คะแนน
ได้คะแนน 94.33 คะแนน
2.บริษทั เทสโก้ จากัดและบริษทั แกรนด์เทค จากัด

ได้คะแนน 77.32 คะแนน
3.บริษัท ธิงค์กิ้งทูเรฟโวลูชั่น จากัด
ได้คะแนน 61.29 คะแนน
4.บริษัท เอลคอน จากัด
ได้คะแนน 54.44 คะแนน

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
ประกาศ

รายการจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินจัดซือ้ จัดจ้าง

วิธีจัดซือ้ จัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
เหตุผลที่ได้คัดเลือก

มีผู้เสนอรายเดียว
ได้รบั คะแนนสูงสุด
ได้คะแนนสูงสุด

เสนอราคาต่าสุด

อนุมัติยกเลิกประกาศ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
เหตุผลที่ได้คัดเลือก

อนุมัติยกเลิกประกาศ

อนุมัติยกเลิกประกาศ

อนุมัติยกเลิกประกาศ

อนุมัติยกเลิกประกาศ

มีผู้เสนอราคารายเดียว
ได้รบั คะแนนสูงสุด

ได้รบั คะแนนสูงสุด

ได้รบั คะแนนสูงสุด
มีผู้เสนอราคารายเดียว

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
เหตุผลที่ได้คัดเลือก

ได้รบั คะแนนสูงสุด

ได้รบั คะแนนสูงสุด

ได้รบั คะแนนสูงสุด

มีผู้เสนอราคารายเดียว

ได้รบั คะแนนสูงสุด

ได้รบั คะแนนสูงสุด

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
เหตุผลที่ได้คัดเลือก

ได้รบั คะแนนสูงสุด

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
เหตุผลที่ได้คัดเลือก

