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ถ่ายเอกสาร หน้า-หลัง          1,464.75         1,464.75 ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,464.75 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001267 02/09/2559

จ้างจัดท า  นิตยสาร “3rd CITC 
Regional Conference” ขนาด A4   
เนื้อในกระดาษพรีเมี่ยมไวท ์ พิมพ์ 4 สี 
จ านวน 72 หน้า ปกกระดาษอาร์ต 210 
แกรม พิมพ์ 4 สี  เข้าเล่มไสกาว เคลือบ
ลามิเนท

      115,500.00      115,500.00 ตกลงราคา -  - บริษัท รุ่งธนเกียรติออฟเซ็ท จ ากัด 115,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 208/2559 02/09/2559

ชุดข้อมูล World Energy Statistics ป ี
2016, World Energy Balances ป ี
2016, Energy Technology 
Perspectives ป ี2016 และ 
Renewables Information ป ี2016

        32,054.96       32,054.96 ตกลงราคา -  - ซ้ือจากต่างประเทศ 32,054.96 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001259 05/09/2559

เส้ือยืดแขนสามส่วน ผ้า T/C 20 เซมิ 
สกรีน 2 สี 2 ต าแหน่ง  ด้านหน้า และ
แขนข้างขวา 1 ต าแหน่ง ตัวเส้ือสีขาว คอ 
ผ้าสีฟ้า ขนาดรอบอก 38 นิ้ว จ านวน 40 
ตัว รอบอก 42 นิ้ว จ านวน 60 ตัว

      157,367.50      157,367.50 ตกลงราคา -  - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ธนชินโชติ 157,367.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 209/2559 06/09/2559

เช่าหอ้งจัดงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลก
ร้อน" ประจ าป ี2559 "

      162,105.00      162,105.00 ตกลงราคา -  - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท ์
แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท ์จ ากัด

162,105.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 210/2559 06/09/2559

จ้างท าสูจิบตัรพิธีขอบคุณและมอบ
ประกาศนียบตัรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วม
ใจลดโลกร้อน” ประจ าป ี2559

        54,142.00       54,142.00 ตกลงราคา -  - บริษัท อัฟโฟรเอป จ ากัด 54,142.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 211/2559 06/09/2559

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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จ้างเหมาจัดอบรม หลักสูตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรบคุคลในองค์กร

        98,000.00       98,000.00 ตกลงราคา -  - สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสคร์ 
ส านักฝึกอบรม

98,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 212/2559 06/09/2559

ค่าเปล่ียนอะไหล่ Hinge Joint ด้านซ้าย
และขวา เคร่ืองมัลติฟังชั่น CANNON  
4570DN   รหสัครุภณัฑ์ อบก. 
7440-010-15/54

         2,996.00         2,996.00 ตกลงราคา -  - บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

2,996.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001265 09/09/2559

จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพื่อการใช้งานใน 
สพค.

    ตกลงราคา -  - นางสาวฐนิชา นิลแก้ว 3,793.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001270 09/09/2559

ถ่ายเอกสาร หน้า-หลัง จ านวน  
20,700.00 หน้า

         7,245.00         7,245.00 ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 7,245.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001275 09/09/2559

เช่ารถเก๋งวันที่ 12-13 กันยายน 2559  
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา  รับ-คืน รถที่
สนามบนิหาดใหญ่  ไม่รวมค่าน้ ามันและ
ค่าผ่านทาง

         1,739.82         1,739.82 ตกลงราคา -  - บริษัท เวิลด์คลาส เรนท ์อะ คาร์ 
จ ากัด

1,739.82 เปน็ราคาที่เหมาะสม 213/2559 09/09/2559

อุปกรณ์บนัทกึข้อมูลแบบพกพา ขนาด 
2.5 นิ้ว ความจุ 2 TB รองรับ USB 3.0 
รับประกัน 3 ปี

        70,446.00       70,446.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ควอลิต้ี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 40,446.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 214/2559 09/09/2559

เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค intel i5 
2.5 Ghz, Ram 4 GB , HDD 500G ,
DVD-RW,LAN,Wi-Fi  จอ 14 นิ้ว จัดส่ง
และติดต้ัง ระบบ Network พร้อมอุปกรณ์
   ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ณ ศูนย์
ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.  เคร่ือง
ส ารอง  3 เคร่ือง

        22,470.00       22,470.00 ตกลงราคา -  - บริษัท เวิร์คกรุ๊ป เทค จ ากัด 22,470.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 215/2559 09/09/2559

พวงกถญแจยางหยอด ขนาด 180* 12  
มม. พิมพ์โลโก้ อบก. และ โลโก้ 
Facebook  ของ ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือน
กระจก ตามแบบ  วัสดุที่ใช้เปน็ซอฟท ์
พีวีซี หยอดนูน, มีพวงกุญแจหอ้ย

        43,335.00       43,335.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ฮิวเมอร์ดีไซน์  จ ากัด 43,335.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 216/2559 09/09/2559
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ค่าเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ  ในวันที่ 
5-7 ก.ย. 2559 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
และจังหวัดพัทลุง  ไม่รวมค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง  จ านวน 1 คัน 3 วัน ราคาวันละ
 1,800 บาท

         5,400.00         5,400.00 ตกลงราคา -  - เงินสด 5,400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001277 12/09/2559

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  สนย.             477.00            477.00 ตกลงราคา -  - เงินสด 477.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001284 13/09/2559

จ้างท าชุดนิทรรศการเคล่ือนที่ Pop Up 
Pull Frame

        20,223.00       20,223.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ชุมอนันต จ ากัด 20,223.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 217/2559 13/09/2559

ค่าถ่ายเอกสาร(หน้าเดียว) จ านวน 9,600
 หน้า

         3,100.80         3,100.80 ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,100.80 เปน็ราคาที่เหมาะสม 11223445 14/09/2559

ออกแบบและพิมพ์แผ่นพับโมบายแอพลิ
เคชั่น (Carbon4thai),แผนพับระบบ
สารสนเทศแม่ข่าย,แผ่นพับศูนย์ข้อมูลก๊าซ
เรือนกระจก

        46,500.00       46,500.00 ตกลงราคา -  - นางสาววรางคณา  ศรียา 46,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 218/2559 14/09/2559

จ้างทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพร้ินท์
ใหก้ับผู้ประกอบการโครงการน าร่องการใช้
เคร่ืองหมายฉลากลดโลกร้อน ระยะที่ 3

      378,000.00      378,000.00 ตกลงราคา -  - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบนัวิจัยและใหค้ าปรึกษาแหง่

378,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 219/2559 14/09/2559

จ้างจัดงานพิธีขอบคุณและมอบ
ประกาศนียบตัร ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วม
ใจลดโลกร้อน” ประจ าป ี2559

      803,000.00      803,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท บิ๊ก 
สเต็ป อีเว้นท ์

จ ากัด

   802,051.35 บริษัท บิ๊ก สเต็ป อีเว้นท ์จ ากัด 802,051.35 เปน็การจัดหาจากผู้รับจ้างราย
เดิมที่องค์การเหน็ผลงานเปน็ที่
ประจักษ์

220/2559 14/09/2559

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์       165,936.67      165,936.67 ตกลงราคา -  - บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด 165,936.67 เปน็ราคาที่เหมาะสม 221/2559 15/09/2559

จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสังคมคาร์บอนต่ า 
Low Carbon Society Guidebook

      200,625.00      200,625.00 ตกลงราคา -  - บริษัท วิริยะธุรกิจ จ ากัด 200,625.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 222/2559 15/09/2559

 POP  Up Pull Frame (Backdrop)  
จ านวน 1 ชุด  Backdrop ขนาด 3*3 สูง 
3 ช่อง กว้าง 3 ช่อง   ปร๊ินสติกเกอร์ PP 
indoor เคลือบด้านไลท ์ลงPVC Board  	
 ขนาดรูป 359 W (67/75/75/75/67) *
230 H Cm.  ติดไฟ Spotlight 2 ดวง

        23,968.00       23,968.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ชุมอนันต จ ากัด 23,968.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม  223/2559 15/09/2559

ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม         11,280.00       11,280.00 ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 11,280.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 224/2559 15/09/2559
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จะจ้างออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์ Roll 
Up เร่ือง สู้ภยัโลกร้อนด้วยตลาดคาร์บอน

        36,705.00       36,705.00 ตกลงราคา -  - บริษัท อัฟโฟรเอป จ ากัด 36,705.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 225/2559 15/09/2559

จ้างพิมพ์หนังสือ ETS : กลไกราคาเพื่อลด
ปญัหาโลกร้อน

        73,295.00       73,295.00 ตกลงราคา -  - บริษัท อัฟโฟรเอป จ ากัด 73,295.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 226/2559 15/09/2559

จัดพิมพ์หนังสือ ขนาด 14.5 X 21.0 
เซนติเมตร (เอ 5)

        74,900.00       74,900.00 ตกลงราคา -  - บริษัท พีท ูดีไซน์ แอนด์ พร้ินท ์
จ ากัด

74,900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 227/2559 15/09/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม การประชุม
คณะกรรมการ อบก. คร้ังที่ 10/2559 ใน
วันที่ 22 กันยายน 2559

         2,674.00         2,674.00 ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,674.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001278 16/09/2559

พิมพ์ใบประกาศ 4 สี ขนาด A3 ลงฟิว
เจอร์บอร์ด ขนาด 4 มิลลิเมตร

         4,200.00         4,200.00 ตกลงราคา -  - เงินสด 4,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001286 16/09/2559

ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม          4,716.00         4,716.00 ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 4,716.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001279 19/09/2559

 เช่ารถยนต์ลงพื้นที่ปฏบิติังาน ในวันที่ 
20-21 กันยายน  2559 ใช้เดินทางใน
พื้นที่จังหวัดแพร่ จ านวน 1 คัน- ราคาคัน
ละ 1,000 บาท/คัน/วัน		- ไม่รวมค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง

         2,000.00         2,000.00 ตกลงราคา -  - เงินสด 2,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001292 19/09/2559

ปล๊ักไฟ 6 จุด 5  เมตร          2,300.50         2,300.50 ตกลงราคา -  - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็น
เตอร์ไพร์ส

2,300.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001283 20/09/2559

จ้างท านามบตัร จ านวน 200 แผ่น พิมพ์  
4 สี 2 หน้า ใช้กระดาษกรีนรีด 250 แกรม

            535.00            535.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ธนบตุร จ ากัด 535.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001287 20/09/2559

จ้างท าแฟ้มแนะน าองค์กร 2 ภาษา 
จ านวนน 1,000 ชุด

      197,950.00      197,950.00 ตกลงราคา -  - บริษัท โนวเลจ โพรไวเดอร์ จ ากัด 197,950.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 228/2559 20/09/2559

จ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับ ข้อมูล
ของโครงการภาคี สนับสนุนปา่ชุมชนลด
โลกร้อน ขนาดกางออก 615 * 215 มม. 
ขนาดส าเร็จ 205*215 มม.  ใช้กระดาษ
กรีนการ์ด 200 แกรม เข้าเล่ม พับ 2,3 
ตอน พับม้วน

        32,000.00       32,000.00 ตกลงราคา -  - นายศุภเดช ล้ิมพานิชชนก 32,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 229/2559 20/09/2559
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้

เสนอราคา
 ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการการคัดเลือกที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
ในการซ้ือหรือ

จ้าง
ล าดับที่

จ้างท าความสะอาดช่องแอร์ และช่องลม
เย็น

        13,220.00       13,220.00 ตกลงราคา -  - นายอภศัิกด์ิ เทพวงค์ 13,220.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 230/2559 20/09/2559

จ้างท าปา้ยประชาสัมพันธ์         11,577.40       11,577.40 ตกลงราคา -  - บริษัท สเปซ วัน จ ากัด 11,577.40 เปน็ราคาที่เหมาะสม 231/2559 20/09/2559

เช่ารถตู้พร้อนคนขับ ในพื้นที่จังหวัดราย
และจังหวัดเชียงใหม่จ านวน 1 คัน ใน
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน 2559

         4,600.00         4,600.00 ตกลงราคา -  - เงินสด 4,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001285 21/09/2559

แผ่นพับโบรชัวร์โครงการ LESS และ 
Mock up ใบประกาศเกียรติคุณโครงการ
 LESS    Mock up 4 สี 1 ด้าน   	 พิมพ์
ออฟเซต 4 สี 1 ด้าน  บนแผ่นสสต๊ิกเกอร์
พีพี ติดบนแผ่น พีพี

        22,726.80       22,726.80 ตกลงราคา -  - บริษัท อัฟโฟรเอป จ ากัด 22,726.80 เปน็ราคาที่เหมาะสม 213.1/2559 23/09/2559

จ้างท าเอกสารส าหรับการอบรมเชิง
ปฏบิติัการ หลักสูตรการสร้าง Infographic

         6,240.00         6,240.00 ตกลงราคา -  - เงินสด 6,240.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001289 26/09/2559

จ้างเหมาจัดอบรมหลักสูตร การคิดเชิง
บวก (Positive Thinking)

        48,150.00       48,150.00 ตกลงราคา -  - บริษัท กบเหลาดินสอ จ ากัด 48,150.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 232/2559 28/09/2559

ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม โครงการและ
คณะท างานโครงการ "การพัฒนาแนว
ทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
ระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซ
เรือนกระจกที่เหมาะสม"

         9,642.75         9,642.75 ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 9,642.75 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001291 29/09/2559

จ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีระบบควบคุมการ
เข้า-ออก (ประตู Access Control)  ของ
 อบก.

         5,799.40         5,799.40 ตกลงราคา -  - บริษัท กรีน เทคโนโลยี อินทเิกรชั่น
 จ ากัด

5,799.40 เปน็ราคาที่เหมาะสม 233/2559 29/09/2559

39

38

37

44

42

43

40

41


