
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/ 

งาน 

วงเงิน
งบประมาณ  ที่

ได้รับ 

วิธีการ
จัดหา 

รายชื่อผู้รับ/ซ้ือซอง รายชื่อผู้ยื่นซอง 
รายชื่อผู้ที่ได้รับการ

คัดเลือก 
เหตุผลประกอบการ

พิจารณา 
ผลด าเนินการ 

1 เช่ารถยนต์ใช้ในการปฏบิัติงาน  1,994,400 สืบราคา 1. บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ 
จ ากัด 

2. บริษัท เฮ ครีเอชั่น จ ากัด 
3. บริษัท ดับเบิ้ฃ เอ็นจอย จ ากัด 

1. 1. บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ 
คาร์ จ ากัด 

2. 2. บริษัท เฮ ครีเอชั่น จ ากัด 
3. 3. บริษัท ดับเบิ้ฃ เอ็นจอย จ ากัด 

 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ 
คาร์ จ ากัด 
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
1,598,580 บาท  

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่
ก าหนด และราคาต่ าสุด 

1,598,580 
 

2 จ้างท าแผนกลยุทธ์และแผน การ
ประชาสัมพันธ ์องค์การฯ 

909,500 พิเศษ - 
 

- 
 

บริษัท สตาร์ รีชเชอร์ส กรุ๊ป 
จ ากัด จ านวนเงิน 909,500 

มีผลงานและมีความเข้าใจงาน
ขององค์การฯ เป็นอยา่งดี 
เป็นไปตามระเบียบคณะ 
กรรมการองค์การบริหาร
จัดการกา๊ซเรือนกระจก      
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2557 

909,500 

3 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  11 
รายการ 

2,349,000 แข่งขันราคา 
1. บริษัท เอส พ ีแอดวานซ์ เทคโนโลย ี
จ ากัด 
2. บริษัท เคมิท กรุ๊ป จ ากัด 
3. บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น

แนล จ ากัด 
4. บริษัท แกรนด์ คอมพิวเตอร์ 

จ ากัด 
5. หจก. ร่วมชา่ง 
6. บริษัท เน็ทแบนด์ คอนซัลติ้ง 

จ ากัด 

1. บริษัท เอส พ ีแอดวานซ์         
   เทคโนโลยี จ ากัด 
2. บริษัท เคมิท กรุ๊ป จ ากัด 
3. บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด  

1. บริษัท เอส พ ีแอดวานซ์         
   เทคโนโลยี จ ากัด 3 รายการ 
2. บริษัท เคมิท กรุ๊ป จ ากัด 1          
   รายการ 
3. บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด 2 รายการ 

-คุณลักษณะเฉพาะและ
ประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าตามที่
ก าหนด 
-ราคาต่ าสุด 

1,924,296.70  

4 จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารองค์กร (ระยะที่ 1) 

1,000,000 สืบราคา บริษัท แมกซ์  เซฟวิ่งส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

  

บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

-รายละเอยีดการด าเนิน งาน
ตรงตามวัตถุประสงค์  
-เสนอรายเดียว  เพือ่
ประโยชน์ต่อองค์การฯ 
-ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับ 

1,000,000 
 

5 จ้างจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
Regional Workshop for 
Capacity Development on 
Low Carbon and Resilient 
Society in Southeast Asian 

1,574,231.70   พิเศษ - 
 

- 
 

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(มหาชน) จ านวนเงิน 
1,574,231.70 บาท 

ผู้รับจ้างรายเดิมที่องค์การเห็น
ผลงานเป็นที่ประจักษ ์
เป็นไปตามระเบียบคณะ 
กรรมการองค์การบริหาร
จัดการกา๊ซเรือนกระจก      

1,574,231.70 



ล าดับ 
ชื่อโครงการ/ 

งาน 

วงเงิน
งบประมาณ  ที่

ได้รับ 

วิธีการ
จัดหา 

รายชื่อผู้รับ/ซ้ือซอง รายชื่อผู้ยื่นซอง 
รายชื่อผู้ที่ได้รับการ

คัดเลือก 
เหตุผลประกอบการ

พิจารณา 
ผลด าเนินการ 

countries ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2557 
 
 

6 จ้างท าหนังสือ Low Carbon 
Society Guidebook 

604,550.00 พิเศษ - - บริษัท วิรยิะธุรกจิ จ ากัด ผู้รับจ้างรายเดิมที่องค์การเห็น
ผลงานเป็นที่ประจักษ์  
เป็นไปตามระเบียบคณะ 
กรรมการองค์การบริหาร
จัดการกา๊ซเรือนกระจก      
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2557 

 

604,550.00 

7 จ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่ห้อง
ภายในองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อ
ปรับปรุงเป็นห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
ห้องอบรมเพื่อการเรียนรู้ และหอ้ง
ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

1,700,000.00 สืบราคา นายวุฒิชยั เล็มมณ ี นายวุฒิชยั เล็มมณี- นายวุฒิชยั เล็มมณี- -รายละเอยีดการด าเนิน งาน
ตรงตามวัตถุประสงค์  
-เสนอรายเดียว  เพือ่
ประโยชน์ต่อองค์การฯ 
-ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับ 

1,695,000 

8 จ้างที่ปรึกษา 20 โครงการ 34,595,876.00 วิธีตกลง     34,595,876.00 
9 ซ้ือวัสดุส านักงาน วัสดุ

คอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟา้ และอื่น ๆ 
จ้างเหมาบริการ                      
ค่าประชาสัมพันธ ์

1,313,071.18 
 

ตกลงราคา     1,313,071.18 
 

 


