
ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้

เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
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ลงซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงซ้ือ
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หรือข้อตกลง

1 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม         1,913.00         1,913.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,913.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001197 01/07/2559

2 จ้างทํา VDO Presentation เร่ือง ผืน
ปา่อาเซียน ความยาวประมาณ 5 นาที

       78,110.00       78,110.00 ตกลงราคา - - บริษัท จิ เจ รุ นิ เฮาส์ จํากัด 78,110.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 169/2559 01/07/2559

3 จ้างจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ฺ POP UP
 Pull Frame (Backdrop)  
Backdrop  และ กระเปา๋เก็บ

       20,223.00       20,223.00 ตกลงราคา - - บริษัท ชุมอนันต จํากัด 20,223.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 170/2559 01/07/2559

4 จ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการจัด
ประชุมเชิงปฏบติัการความร่วมมือ
กลุ่มประเทศเพื่อนบา้น CLMTV เพื่อ
ผืนปา่อาเซียน ในวันที่ 5-8 กรกฎาคม
 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัด
อุดรธานี

        2,280.00         2,280.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,280.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001209 04/07/2559

5 เช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้
สําหรับเดินทางในการจัดการประชุม
เชิงปฏบิติัการความร่วมมือกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบา้น CLMTV เพื่อผืน
ปา่อาเซียนในระหว่างวันที่ 5-8 
กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา 
โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี และรับ-ส่ง 
ผู้แทนประเทศลาว

       21,000.00       21,000.00 ตกลงราคา - - นางวันเพ็ญ  อุภยัพรหม 21,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 171/2559 04/07/2559

แบบ สขร.1

วนัที่ 10 สิงหาคม 2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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6 จ้างเหมาจัดฝึกอบรม เร่ือง การเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน  
หลักสูตร 30 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ 
อบก. เข้ารับการอบรม จํานวน  20 
คน   จัดอบรม ณ หอ้งประชุม อบก. 
เร่ิมวันที่ 9 กรกฎาคม – วันที่ 27 
สิงหาคม 2559 (ทกุวันเสาร์ ยกเว้น
วันที่ 16 ก.ค. , 6 ส.ค.  และ 13 ส.ค. 
2559

     120,000.00      120,000.00 ตกลงราคา - - ค.เสริมฯ(รังสิต) 120,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 172/2559 04/07/2559

7 จัดซ้ืออุปกรณ์เสริมระบบเครือข่าย 
(Network accessories)

        7,500.00         7,500.00 ตกลงราคา - - บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น
 จํากัด (มหาชน)

7,374.44 เปน็ราคาที่เหมาะสม 173/2559 04/07/2559

8 เช่ารถเก๋งในพื้นที่จังหวัดตรัง ในวันที่ 
5-6 กรกฎาคม 2559 รับ-คืนรถที่
สนามบนิจังหวัดตรัง ไม่รวมค่าน้ํามัน
และค่าผ่านทาง

           959.00            959.00 ตกลงราคา - - นายสาธิต  เนียมสุวรรณ 959.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001212 05/07/2559

9 จ้างทําพวงกุญแจรูปกัปตัน TGO 
กัปตันพิทกัษ์ภมูิอากาศ ทําด้วยผ้าไม่
ฟอก คล้องโซ่เล็ก สกรีน “กัปตัน 
TGO กัปตันพิทกัษ์ภมูิอากาศ” 
จํานวน 3 แบบ ๆ ละ 200 ชิ้น รวม 
600 ชิ้น  -ราคาชิ้นละ 30 บาท

       18,000.00       18,000.00 ตกลงราคา - - นางสาวจุฑามณี  อาจกล้า 18,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 174/2559 05/07/2559

10 จ้างทําส่ือประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
ต้นไม้ T-VER

       16,500.00       16,500.00 ตกลงราคา - - นางสาววรางคณา  ศรียา 16,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 175/2559 06/07/2559

11 ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ประกอบการ
สัมมนา Japan-Thailand Joint 
Crediting Mechanism (JCM)

        1,607.00         1,607.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,607.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001207 07/07/2559

12 จ้างเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ประจําเดือนมิถุนายน ถึงเดือน
กันยายน 2559

       39,718.40       39,718.40 ตกลงราคา - - บริษัท เซน อินเตอร์เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด

39,718.40 เปน็ราคาที่เหมาะสม 145.2/2559 07/07/2559
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13 จ้างทําพวงกุญแจรูปกัปตัน TGO 
กัปตันพิทกัษ์ภมูิอากาศ ทําด้วยผ้าไม่
ฟอก คล้องโซ่เล็ก สกรีน “กัปตัน 
TGO กัปตันพิทกัษ์ภมูิอากาศ” 
จํานวน 3 แบบ ๆ ละ 200 ชิ้น รวม 
600 ชิ้น

       18,000.00       18,000.00 ตกลงราคา - - เงินสด 13,231.71 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001210 08/07/2559

14 จ้างทํานามบตัร กระดาษถนอมสายตา
 SCG 250 แกรม พิมพ์ 3 สี 2 หน้า  
นางบงกช  กิตติสมพันธ์  จํานวน 100
 ใบ นางสาวปวีณา  พาณิชยพิเชฐ 
จํานวน 100 ใบ

           535.00            535.00 ตกลงราคา - - บริษัท ธนบตุร จํากัด 535.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001234 08/07/2559

15 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เพื่อใช้สําหรับ
ใช้ประกอบการฝึกอบรมการจัดทํา
บญัชีก๊าซเรือนกระจกรายสาขา 
(สาขาการเกษตร การเปล่ียนแปลง
การใช้ที่ดินและปา่ไม)้

        8,541.25         8,541.25 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 8,541.25 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001211 12/07/2559

16 จ้างเหมาบคุคลภายนอกมาปฏบิติังาน        40,032.26       40,032.26 ตกลงราคา - - นางสาวโศรยา ทองแถว 40,032.26 เปน็ราคาที่เหมาะสม 176/2559 12/07/2559

17 ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม         3,244.50         3,244.50 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,244.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001219 13/07/2559

18 ซ่อมเคร่ืองคิดเลข CASIO DR 120 
TM หมายเลขครุภณัฑ์ อบก.
7420-001-2/51 (ว)  เปล่ียนไอซี
ควบคุมการปร้ินท ์เปล่ียนพาวเวอร์
ควบคุมไฟฟ้า   ล้างเคร่ืองตรวจเช็ค
ระบบ

           600.00            600.00 ตกลงราคา - - เงินสด 600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001214 15/07/2559

19 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน        11,026.35       11,026.35 ตกลงราคา - - หจก. เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปร
ดักส์

11,026.35 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001237 21/07/2559

20 จัดทําเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการฯ อบก.  คร้ังที่ 
8/2559 วันที่  28  กรกฎาคม 2559

        3,594.00         3,594.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,594.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001216 22/07/2559
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21 เช่ารถเก๋งลงพื้นที่บนิจังหวัดพิษณุโลก 
ใช้เดินทางในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  
ในวันที่ 26-27  กรกฎาคม 2559  
จํานวน 1  คัน (24 ชม. คิดเปน็ 1 วัน)
 ไม่รวมค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

        1,100.00         1,100.00 ตกลงราคา - - เงินสด 1,100.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001224 25/07/2559

22 ค่าขนส่งพัสดุโดยรถขนส่ง จาก กทม.
ไปเชียงใหม่ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 
2559 และขนกลับจาก เชียงหม-่กทม.
 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

           880.00            880.00 ตกลงราคา - - เงินสด 880.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001228 25/07/2559

23 เส้ือแจ๊คเก็ต ผ้าไมโครพีช (ใช้ด้านมัน
ออก) สีเทา  ปกฮาวาย แขนเชิ๊ต   	
ปกัโลโก้ CITC ด้านหน้า และด้านหลัง
ปกัข้อความตามแบบ  	 กระดุมตอกส
แนปโลหะ ด้านหน้าอกใช้ซิปฟัน
กระดูก สีบรอนซ์เงิน หวัโลหะ

       65,000.00       65,000.00 ตกลงราคา - - หา้งหุ้นส่วนจํากัด ย-ูแชท คัสตอม
บลิท์

63,665.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 178/2559 25/07/2559

24 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ในวันที่ 5-6
 สิงหาคม 2559 ใช้เดินทางจาก กทม-
ไปจังหวัดจันทบรีุ จํานวน 2 วัน วันละ
 8 คัน  ไม่รวมค่าน้ํามันและค่าผ่านทาง

       32,000.00       32,000.00 ตกลงราคา - - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง 32,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 179/2559 25/07/2559

25 เช่ารถยนต์เก๋ง         2,679.28         2,679.28 ตกลงราคา - - บริษัท เวิลด์คลาส เรนท ์อะ คาร์ 
จํากัด

2,679.28 เปน็ราคาที่เหมาะสม 180/2559 25/07/2559

26 เช่ารถเก๋งลงพื้นที่ปฏบิติังาน รับ-คืนรถ
 ที่สนามบนิจังหวัดอุบลราชธานี ใน
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 ใช้
เดินทางจากในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
จํานวน 1  คัน (24 ชม. คิดเปน็ 1 วัน)

        2,679.28         2,679.28 ตกลงราคา - - บริษัท เวิลด์คลาส เรนท ์อะ คาร์ 
จํากัด

2,679.28 เปน็ราคาที่เหมาะสม 181/2559 25/07/2559
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27 หวัแปลงสําหรับอุปกรณ์สํารองไฟ 
(Plug Adapter for UPS) และ รางไฟ
 (APC Rack PDU,Basic,Zero 
U,10A,230V,(15)C13)

        5,925.66         5,925.66 ตกลงราคา - - บริษัท แค็พซล็อค จํากัด 5,925.66 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001217 26/07/2559

28 เช่ารถเก๋งลงพื้นที่ปฏบิติังาน รับ-คืนรถ
 ที่สนามบนิจังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 
27-29  มิถุนายน 2559  จํานวน 1  
คัน (24 ชม. คิดเปน็ 1 วัน) ไม่รวมค่า
น้ํามันเชื้อเพลิง

        3,000.00         3,000.00 ตกลงราคา - - เงินสด 3,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001229 27/07/2559


