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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง

วันที่ของสัญญา

พื้นที่โฆษณาในหนังสือ NATIONAL 
GEOGRAPHIC (ฉบบัภาษาไทย)  ขนาด
เต็มหน้า-เนื้อใน (ส่ีสี) 2 หน้า  เนื้อหา
เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและ
พลังงานหมุนเวียน

86,000.00 86,000.00 ตกลงราคา บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์
 พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน)

บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์
 พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน)

85,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 001/2559 01/10/2558

ค่าเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ ประเภท Share
 Rack ขนาด 2U ประจ าปงีบประมาณ 
2559

51,360.00 51,360.00 ตกลงราคา บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด
 (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน)

51,360.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 002/2559 01/10/2558

ต่ออายุ ESET Endpoint Security 
จ านวน 80 สิทธิก์ารใช้งาน ระยะเวลา 1 
ป ี(เดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)
 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
 ของโปรแกรมสแกนไวรัส ESET 
Endpoint Security ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

42,800.00 42,800.00 ตกลงราคา บริษัท พาวเวอร์เทค ซิสเทม็ส์ 
จ ากัด

บริษัท พาวเวอร์เทค ซิสเทม็ส์ 
จ ากัด

42,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 003/2559 01/10/2558

ค่าเช่าพื้นที่ฝากเว็บไซต์ขนาด 3 GB 
(3,000 MB) และฐานข้อมูลขนาด 100 
MB ระยะเวลา 1 ป ี(เดือนตุลาคม 2558
 - กันยายน 2559)

26,640.00 26,640.00 ตกลงราคา บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด 26,964.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 004/2559 01/10/2558

เช่าพื้นที่ฝากฝากอีเมล์ (E-Mail Hosting)
 ขนาด 5 GB (5000 MB)  (ต.ค.58-ก.ย.
59)

23,540.00 23,540.00 ตกลงราคา บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด 23,540.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 005/2559 01/10/2558

ค่าเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ Co-Location 
ขนาด Haft Rack (เดือนตุลาคม 2558 - 
กันยายน 2559 )

321,000.00 321,000.00 ตกลงราคา บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด
 (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน)

321,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 006/2559 01/10/2558

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

ล าดับที่ ราคาที่เสนอ
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จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงาน
ขับรถยนต์ จ านวน 2 คัน เดือนตุลาคม-
ธันวาคม 2558

212,000.00 212,000.00 ตกลงราคา บริษัท เฮ ครีเอชั่น จ ากัด บริษัท เฮ ครีเอชั่น จ ากัด 211,860.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 007/2559 01/10/2558

จ้างเหมาปฏบิติังานเดือน ต.ค. 58- ก.ย. 
59

128,880.00 128,880.00 ตกลงราคา นางอรัญญา คงดี นางอรัญญา คงดี 128,880.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 008/2559 01/10/2558

จ้างปฏบิติังานเดือน ต.ค.58- ก.ย. 59 128,880.00 128,880.00 ตกลงราคา นางสายโยน ศรีพล นางสายโยน ศรีพล 128,880.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 009/2559 01/10/2558

ค่าจ้างปฏบิติังานประจ าเดือน ก.ย. 58 - 
ต.ค. 59

122,400.00 122,400.00 ตกลงราคา นางสมปอง เมฆกิจ นางสมปอง เมฆกิจ 122,400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 010/2559 01/10/2558

ค่าจ้างเหมาปฏบิติังาน  ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2558 ถึงกันยายน 2559

210,000.00 210,000.00 ตกลงราคา นางสาวปรุฉัตร หาสุนทรี นางสาวปรุฉัตร หาสุนทรี 210,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 011/2559 01/10/2558

ค่าจ้างปฏบิติังาน เดือนตุลาคม 2558- 
กันยายน 2559

136,000.00 136,000.00 ตกลงราคา นางสาวภรณ์ทพิย์ จันทะนันท์ นางสาวภรณ์ทพิย์ จันทะนันท์ 136,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 012/2559 01/10/2558

ค่าจ้างปฏบิติังาน เดือนตุลาคม 58- 
กันยายน 59

206,400.00 206,400.00 ตกลงราคา นางสาวตุลาพร วรมิตร นางสาวตุลาพร วรมิตร 206,400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 014/2559 01/10/2558

ค่าจ้างปฏบิติังาน เดือน ต.ค. 58- ก.ย. 59 240,000.00 240,000.00 ตกลงราคา นางสาวเมธภคั นางสาวเมธภคั วงษ์ตา 240,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 015/2559 01/10/2558

ค่าจ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค. 58- ก.ย.59 118,800.00 118,800.00 ตกลงราคา นางสาววิไลวรรณ โสภาคะยัง นางสาววิไลวรรณ โสภาคะยัง 118,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 016/2559 01/10/2558

ค่าจ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค. 58- ก.ย.59 275,000.00 275,000.00 ตกลงราคา นางชฎาพร นรางค์เพชร์ นางชฎาพร นรางค์เพชร์ 275,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 017/2559 01/10/2558

ค่าจ้างเหมาปฏบิติังาน เดือนตุลาคม  - 
พฤศจิกายน 2558

30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา นางสาวสโรชา  ฉัตรจันทร์ นางสาวสโรชา  ฉัตรจันทร์ 30,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 018/2559 01/10/2558

ค่าจ้างเหมาปฏบิติังาน เดือนตุลาคม  - 
พฤศจิกายน 2558

276,000.00 276,000.00 ตกลงราคา นางสาวจิตติมา บญุเกิด นางสาวจิตติมา บญุเกิด 276,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 019/2559 01/10/2558
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ค่าจ้างปฏบิติงาน เดือน ต.ค. 58- ก.ย. 59 230,000.00 230,000.00 ตกลงราคา นางสาวมิ่งขวัญ สุขโกษา นางสาวมิ่งขวัญ สุขโกษา 230,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 020/2559 01/10/2558

ค่าจ้างปฏบิติังานเดือน ต.ค. 58- ก.ย. 59 273,600.00 273,600.00 ตกลงราคา นายรณชัช  เกิดมงคล นายรณชัช  เกิดมงคล 273,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 021/2559 01/10/2558

ค่าจ้างเหมาปฏบิติังาน เดือน ก.ย. 58- 
ต.ค. 59

241,200.00 241,200.00 ตกลงราคา นายณัฐชา  รจนาสม นายณัฐชา  รจนาสม 241,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 022/2559 01/10/2558

ค่าจ้างปฏบิติังาน เดือน ก.ย.58- ต.ค. 59 264,000.00 264,000.00 ตกลงราคา นางสาวธนวรร พงษ์พานิช นางสาวธนวรร พงษ์พานิช 264,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 023/2559 01/10/2558

ค่าจ้างปฏบิติังาน เดือน ก.ย.58- ธ.ค.59 240,000.00 240,000.00 ตกลงราคา นางสาวรณิดา ปานทอง นางสาวรณิดา ปานทอง 240,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 024/2559 01/10/2558

ค่าจ้างปฏบิติังาน เดือน ก.ย. 58- ต.ค. 59 253,200.00 253,200.00 ตกลงราคา นายศิริพงษ์  เกิดสว่าง นายศิริพงษ์ เกิดสว่าง 253,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 025/2559 01/10/2558

ค่าจ้างปฏบิติังาน เดือน ก.ย. 58- ต.ค. 59 240,000.00 240,000.00 ตกลงราคา นางสาวศิธาณี ยุทธศิลปเ์สวี นางสาวศิธาณี ยุทธศิลปเ์สวี 240,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 026/2559 01/10/2558

จ้างเหมาปฏบิติังาน 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 66,000.00 66,000.00 ตกลงราคา นางสาวปริศนา ลาเหล่า นางสาวปริศนา ลาเหล่า 66,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 027/2559 01/10/2558

ค่าจ้างเหมาปฏบิติังาน 1 ต.ค.58-30 ก.ย.
59

216,000.00 216,000.00 ตกลงราคา นางสาวสุรีย์พร  วิสุทธากรณ์ นางสาวสุรีย์พร  วิสุทธากรณ์ 216,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 028/2559 01/10/2558

ค่าจ้างปฏบิติังาน เดือน ต.ค. 58- ก.ย. 59 346,500.00 346,500.00 ตกลงราคา Ms.Mimansha  Joshi Ms.Mimansha  Joshi 346,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 029.1/2559 01/10/2558

จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน เดือนตุลาคม 
2558- 30 กันยายน 2559

19,680.00 19,680.00 ตกลงราคา บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)
 จ ากัด

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)
 จ ากัด

19,680.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 029.2/2559 01/10/2558

จ้างเหมา 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 168,000.00 168,000.00 ตกลงราคา นางสาวบศุพรรณ ชาตบษุป์ นางสาวบศุพรรณ ชาตบษุป์ 168,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 029/2559 01/10/2558

จ้างเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร
ประจ าปงีบประมาณ 2558  1 ต.ค. 58 -
 31 ธ.ค. 58

16,486.11 16,486.11 ตกลงราคา บริษัท เซน อินเตอร์เทรด 
แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เซน อินเตอร์เทรด 
แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) 
จ ากัด

16,486.11 เปน็ราคาที่เหมาะสม 029.3/2559 01/10/2558
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เช่ารถยนต์นั่งส่วนบคุคล (เก๋งสองตอน)  
ยี่หอ้ Toyota  รุ่น New Vios 1.5E 
Auto ABS A/B จ านวน 1 คัน และรถ
โดยสาร 12 ที่นั่ง ยี่หอ้ Toyota รุ่น New
 Commuter 3.0 Van 12Seats 
Manual จ านวน 1 คัน ระยะเวลา 1 
ต.ค.58-30 ก.ย.59

664,800.00 664,800.00 แข่งขันราคา 1. บริษัท เวิลด์คลาส เรนท ์อะ
 คาร์ จ ากัด                       
2. บริษัท เฮ ครีเอชั่น จ ากัด  3.
 บริษัท ดับเบิ้ฃ เอ็นจอย จ ากัด

บริษัท เวิลด์คลาส เรนท ์อะ 
คาร์ จ ากัด

532,860.00 เสนอราคาต่ าสุด สัญญาที่
001/2559

01/10/2558

จ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศ ERP 
ระยะเวลา 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59

428,000.00 428,000.00 ตกลงราคา บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น 
จ ากัด

บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น 
จ ากัด

428,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม สัญญาที่
002/2559

01/10/2558

ตู้ไม้ 2 ชั้นบานเปดิ ขนาด 80 x 40 x 84
 ซ.ม. จ านวน 2 ใบ

7,918.00 7,918.00 ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด

บริษัท ศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด

7,918.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 030/2559 05/10/2558

ตู้โชว์ส าหรับร้านค้ามีกระจกใสรอบทั้ง 3 
ด้าน จ านวน 1 ใบ

22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา  บริษัท พีโฟร์ดีไซน์ จ ากัด  บริษัท พีโฟร์ดีไซน์ จ ากัด 22,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 031/2559 05/10/2558

ตู้เย็น ขนาดความจุ 14.4 คิว2D 18,900.00 18,900.00 ตกลงราคา บริษัท เซนทรัล พัฒนา จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เซนทรัล พัฒนา จ ากัด 
(มหาชน)

18,900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1000970 05/10/2558

จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า

154,080.00 154,080.00 ตกลงราคา บริษัท เอส พี แอดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ ากัด

บริษัท เอส พี แอดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ ากัด

154,080.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 032/2559 07/10/2558

จ้างเหมาปฏบิติังาน เดือน ต.ค. 58- ก.ย.
 59

168,000.00 168,000.00 ตกลงราคา นายดนัย หาญวัง นายดนัย หาญวัง 168,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 013/2559 08/10/2558

ต่ออายุโดเมนชื่อ CITC.IN.TH  15 ต.ค.
58- 14 ต.ค.59

856 856 ตกลงราคา บ.ท.ีเอช.นิค.จ ากัด บ.ท.ีเอช.นิค.จ ากัด 856.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1000980 09/10/2558

 1.เคร่ืองบนัทกึเสียง                         
2. อุปกรณ์ส ารองข้อมูล

8,080.01 8,080.01 ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 8,080.01 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1000989 09/10/2558

ลงประชาสัมพันธ์ Ad Bangkok 
Post/News section ขนาด 6.54x10" 
พิมพ์สี จ านวน 1 คร้ัง

        87,000.00       87,000.00 ตกลงราคา บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ ากัด 
(มหาชน)

86,780.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 033/2559 12/10/2558

กระดาษ A4 สีขาว 80แกรม จ านวน 500
 รีม

49,755.00 49,755.00 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น เอส 
เอ็น. โอเอ ซัพพลาย

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น เอส 
เอ็น. โอเอ ซัพพลาย

49,755.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1000988 13/10/2558

32 532,860.00

33 428,000.00

34 7,918.00

35 22,000.00

36 18,900.00

38 168,000.00

37 154,080.00

39         856.00

40 8,080.01

41 86,780.00

42 49,755.00



งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง

วันที่ของสัญญาล าดับที่ ราคาที่เสนอ

เคร่ืองสแกนเนอร์ 1 เคร่ือง ตามมติฯ 30 
ก.ย.58

26,643.00 26,643.00 ตกลงราคา บริษัท เคมิท กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เคมิท กรุ๊ป จ ากัด 26,643.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 034/2559 14/10/2558

จ้างจัดกิจกรรม Voice Training  ในวันที่
 15 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น.
 ณ หอ้งอบรม อบก.

10,000.00 10,000.00 ตกลงราคา นายชนะ เสวิกุล นายทกัษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง 10,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1000978 15/10/2558

จ้างเหมาบคุคลภายนอก 16 ต.ค.58-31 
ต.ค.58

30,967.74 30,967.74 ตกลงราคา นางฐิตยา ทวีศักด์ิ นางฐิตยา ทวีศักด์ิ 30,967.74 เปน็ราคาที่เหมาะสม 035/2559 16/10/2558

จุดซ้ือชุดกล้องถ่ายภาพ 8 รายการ 258,993.50 258,993.50 ตกลงราคา บริษัท ออวิด้า จ าก้ด บริษัท ออวิด้า จ าก้ด 258,993.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 036/2559 20/10/2558

จ้างที่ปรึกษาโครงการการจัดท า
ข้อก าหนดเฉพาะของกลุ่มผลิตภณัฑ์
อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบา้น 
ระยะเวลา 300 วัน

600,000.00 600,000.00 วิธีตกลง นางสาวพรทพิย์ วงศ์สุโชโต นางสาวพรทพิย์ วงศ์สุโชโต 599,800.00 เปน็การจ้างในกรณีทราบแน่ชัดว่า
ผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะใหบ้ริการตามที่
ต้องการมีจ านวนจ ากัด ไม่เหมาะสมที่
จะด าเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเปน็
การจ้างที่มีงานจ้างไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐
 บาท

สัญญาที่
003/2559

20/10/2558

โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดท า
คาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 5 ระยะเวลา 
11 เดือน

4,000,000 4,000,000 วิธีตกลง สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย

3,997,400.00 เปน็การจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรเอกชนที่เปน็นิติบคุคลและมิได้มี
วัตถุประสงค์แสวงหาก าไร หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีใหก้ารสนับสนุนให้
ด าเนินการจ้างได้โดยตรง

สัญญาที่
004/2559

20/10/2558

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน
ขับรถ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ใช้
เดินทางในการด าเนินงานในจังหวัด
พิษณุโลก ไม่รวมค่าน้ ามันผ่านทาง

1,800.00 1,800.00 ตกลงราคา นายเสกสรร ภู่เกล้ียง นายเสกสรร ภู่เกล้ียง 1,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 037/2559 21/10/2558

จ้างออกแบบการ์ตูนคาแรคเตอร์ อบก. 
จ านวน 1 ตัว (10 แบบทา่ทาง)

11,500.00 11,500.00 ตกลงราคา นายนิติพล  เล่าเปี่ยม นายนิติพล  เล่าเปี่ยม 11,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 038/2559 22/10/2558

จ้างท าตรายาง 15 อัน 2,280.00 2,280.00 ตกลงราคา ร้านล าดวนเซ็นเตอร์ ร้านล าดวนเซ็นเตอร์ 2,280.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1000981 22/10/2558

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 4,129.00 4,129.00 ตกลงราคา ร้านเอ้ ก๊อปปี้ ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 4,129.60 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1000983 22/10/2558

43 26,643.00

44 10,000.00

47 599,800.00

45 30,967.74

46 258,993.50

48 3,997,400.00

49 1,800.00

50 11,500.00

51 2,280.00

52       4,129.60



งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง

วันที่ของสัญญาล าดับที่ ราคาที่เสนอ

จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ระยะเวลา 
10 เดือน  26 ต.ค.58-25 ส.ค.59

1,893,760.00 1,893,760.00 วิธีตกลง สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิ
รินธร

สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิ
รินธร

1,893,760.00 เปน็การจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรเอกชนที่เปน็นิติบคุคลและมิได้มี
วัตถุประสงค์แสวงหาก าไร หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีใหก้ารสนับสนุนให้
ด าเนินการจ้างได้โดยตรง

สัญญาที่
005/2559

22/10/2558

ชั้นเหล็ก 5 ชั้น จ านวน 5 ชุด และตู้
กระจกบานเล่ือน 3 ตู้

70,031.50 70,031.50 ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด

บริษัท ศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด

70,031.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 039/2559 26/10/2558

จ้างท าคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการของระบบการขึ้นทะเบยีน
คาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร

300,000.00 300,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

300,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 040/2559 26/10/2558

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศและพนักงานขับ
รถ ในวันที่ 27 ต.ค. 2558 ใช้เดินทางจาก
 กทม.-ลพบรีุ ไม่รวมค่าน้ ามันและค่าผ่าน
ทาง

1,800.00 1,800.00 ตกลงราคา นายเสกสรร ภู่เกล้ียง นายเสกสรร ภู่เกล้ียง 1,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001083 26/10/2558

จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนา
โครงการต้นแบบ T-VER การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานความร้อน 
ระยะเวลา 11 เดือน

600,000.00 600,000.00 วิธีตกลง บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท ์เอ็น
เนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท ์เอ็น
เนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด

600,000.00 เปน็การจ้างในกรณีทราบแน่ชัดว่า
ผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะใหบ้ริการตามที่
ต้องการมีจ านวนจ ากัด ไม่เหมาะสมที่
จะด าเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเปน็
การจ้างที่มีงานจ้างไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐
 บาท

สัญญาที่
006/2559

26/10/2558

จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนา
โครงการต้นแบบ T-VER การผลิตปุ๋ยจาก
ขยะอินทรีย์และการรวบรวมก๊าซมีเทน
จากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์หรือเผาท าลาย 
ระยะเวลา 11 เดือน

1,200,000.00 1,200,000.00  วิธีตกลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรี (โครงการ 
มจธ.บณัฑิตวิทยาลัยร่วมด้าน
พลังงานและส่ิงแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรี (โครงการ 
มจธ.บณัฑิตวิทยาลัยร่วมด้าน
พลังงานและส่ิงแวดล้อม)

1,199,738.00 เปน็การจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรเอกชนที่เปน็นิติบคุคลและมิได้มี
วัตถุประสงค์แสวงหาก าไร หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีใหก้ารสนับสนุนให้
ด าเนินการจ้างได้โดยตรง

สัญญาที่
007/2559

26/10/2558

53 1,893,760.00

54 70,031.50

55 300,000.00

58 ##########

56 1,800.00

57 600,000.00



งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง

วันที่ของสัญญาล าดับที่ ราคาที่เสนอ

จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนา
โครงการต้นแบบ T-VER  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าและ
การผลิตเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอย
ชุมชน  ระยะเวลา 11 เดือน

1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีตกลง บริษัท เซาทโ์พล คาร์บอน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เซาทโ์พล คาร์บอน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

1,200,000.00 เปน็การจ้างในกรณีทราบแน่ชัดว่า
ผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะใหบ้ริการตามที่
ต้องการมีจ านวนจ ากัด ไม่เหมาะสมที่
จะด าเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเปน็
การจ้างที่มีงานจ้างไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐
 บาท

สัญญาที่
008/2559

26/10/2558

โครงการการพัฒนาโครงการต้นแบบ 
T-VER การเผาขยะมูลฝอยชุมชนด้วย
เตาเผา และการน าความร้อนเหลือทิ้ง
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าของโรงงานผลิตปนูซิเมนต์ 
ระยะเวลา 11 เดือน

1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีตกลง บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จ ากัด บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จ ากัด 1,200,000.00 เปน็การจ้างในกรณีทราบแน่ชัดว่า
ผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะใหบ้ริการตามที่
ต้องการมีจ านวนจ ากัด ไม่เหมาะสมที่
จะด าเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเปน็
การจ้างที่มีงานจ้างไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐
 บาท

สัญญาที่
009/2559

26/10/2558

โครงการการพัฒนาโครงการต้นแบบ 
T-VER เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ า 
ระยะเวลา 11 เดือน

1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีตกลง บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จ ากัด บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จ ากัด 1,200,000.00 เปน็การจ้างในกรณีทราบแน่ชัดว่า
ผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะใหบ้ริการตามที่
ต้องการมีจ านวนจ ากัด ไม่เหมาะสมที่
จะด าเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเปน็
การจ้างที่มีงานจ้างไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐
 บาท

สัญญาที่
010/2559

26/10/2558

จ้างเหมาจัดสถานที่ปฏบิติังานพร้อม
อุปกรณ์ เคล่ือนย้ายพาร์ทชิั่น 20 บาน , 
เดินสายไฟ สายLAN สายโทรศัพท ์อย่าง
ละ 14 จุด และเดินรางไฟ

8,400.00 8,400.00 ตกลงราคา นายศรัณย์  สุดเกตุ นายศรัณย์  สุดเกตุ 8,400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1000985 28/10/2558

เช่ารถเก๋ง ขนาด 1.8 CC รับ-คืนรถ ที่
สนามบนิภเูก็ต  วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 
2558 (24 ชม. คิดเปน็ 1 วัน) รวม 3 วัน

4,859.94 4,859.94 ตกลงราคา บริษัท เวิลด์คลาส เรนท ์อะ 
คาร์ จ ากัด

บริษัท เวิลด์คลาส เรนท ์อะ 
คาร์ จ ากัด

4,859.94 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1000986 28/10/2558

จ้างท าปา้ยไวนิล ขนาด 60 x 160 cm. 813.2 813.2 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มีโชค คาร์
เร้นท์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มีโชค คาร์
เร้นท์

813.20 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1000987 29/10/2558

59 1,200,000.00

60 1,200,000.00

61 1,200,000.00

63 4,859.94

62 8,400.00

64 813.20



งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง

วันที่ของสัญญาล าดับที่ ราคาที่เสนอ

จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนา
โครงการต้นแบบ T-VER การกักเก็บก๊าซ
มีเทนจากการหมักขยะอินทรีย์แบบไร้
อากาศเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ และการกัก
เก็บก๊าซมีเทนจากการบ าบดัน้ าเสียฟาร์ม
สุกร ระยะเวลา 11 เดือน

    1,200,000.00   1,200,000.00 วิธีตกลง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบนัวิจัยและพัฒนา
พลังงานนครพิงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบนัวิจัยและพัฒนา
พลังงานนครพิงศ์

1,185,600.00 เปน็การจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรเอกชนที่เปน็นิติบคุคลและมิได้มี
วัตถุประสงค์แสวงหาก าไร หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีใหก้ารสนับสนุนให้
ด าเนินการจ้างได้โดยตรง

สัญญาที่
011/2559

29/10/2558

จ้างทที่ปรึกษาโครงการ การส่งเสริมการ
จัดท าคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นและรายงานข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ า 
ระยะเวลา 11 เดือน

6,000.000.00 6,000.000.00 วิธีตกลง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6,000,000.00 เปน็การจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรเอกชนที่เปน็นิติบคุคลและมิได้มี
วัตถุประสงค์แสวงหาก าไร หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีใหก้ารสนับสนุนให้
ด าเนินการจ้างได้โดยตรง

สัญญาที่
012/2559

29/10/2558

จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการ
ด าเนินงานของภาคีภาครัฐ ระยะที่ 2 
(ภาคพลังงานและภาคการขนส่ง)  ระะยะ
เวลา 10 เดือน 30 ต.ค.58-29 ส.ค.59

3,000,000.00 3,000,000.00 วิธีตกลง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(โครงการวิจัย)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(โครงการวิจัย)

3,000,000.00 เปน็การจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรเอกชนที่เปน็นิติบคุคลและมิได้มี
วัตถุประสงค์แสวงหาก าไร หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีใหก้ารสนับสนุนให้
ด าเนินการจ้างได้โดยตรง

สัญญาที่
013/2559

29/10/2558

ค่าจ้างเหมา 1-30 พ.ย.59 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา นางฐิตยา ทวีศักด์ิ นางฐิตยา ทวีศักด์ิ 60,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 039.1/2559 30/10/2558

จ้างเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ ใน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ใช้เดินทางใน
พื้นที่จังหวัดชุมพร ไม่รวมค่าน้ ามัน และ
ค่าค่าผ่านทาง

900 900 ตกลงราคา - นางสาวศิริพร วิริยะต้ังสกุล 
ส ารองจ่ายไปก่อน

900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1000990 30/10/2558

จ้างที่ปรึกษาโครงการการประเมิน
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้น
บรรยากาศด้วยเทคโนโลยีการส ารวจ
ข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing)  ใน
พื้นที่ประเทศไทย ระยะเวลา 11 เดือน

1,800,000.00 1,800,000.00 วิธีตกลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,799,555.00 เปน็การจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรเอกชนที่เปน็นิติบคุคลและมิได้มี
วัตถุประสงค์แสวงหาก าไร หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีใหก้ารสนับสนุนให้
ด าเนินการจ้างได้โดยตรง

สัญญาที่
014/2559

30/10/2558

65 1,185,600.00

67 3,000,000.00

66 6,000,000.00

38 60,000.00

39 900

70 1,799,555.00



งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง

วันที่ของสัญญาล าดับที่ ราคาที่เสนอ

จ้างที่ปรึกษาโครงการน าร่องระบบการ
ซ้ือขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจของประเทศไทย ระยะเวลา 
11 เดือน

4,000,000.00 4,000,000.00 วิธีตกลง มจธ.โครงการวิจัยแหล่งทนุ
ภายนอก-กลุ่มวิจัย EnConLab

มจธ.โครงการวิจัยแหล่งทนุ
ภายนอก-กลุ่มวิจัย EnConLab

3,198,600.00 เปน็การจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรเอกชนที่เปน็นิติบคุคลและมิได้มี
วัตถุประสงค์แสวงหาก าไร หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีใหก้ารสนับสนุนให้
ด าเนินการจ้างได้โดยตรง

สัญญาที่
015/2559

30/10/2558

จ้างที่ปรึกษาท าโครงการส ารวจความพึง
พอใจ เพื่อพัฒนาการใหบ้ริการของ 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ระยะเวลา 180 วันท าการ 2
 พ.ย.58 -22 ก.ค.59 มติฯ 9/2558 วันน
ที่ 30 กันยายน 2558

500,000.00 500,000.00 วิธีตกลง บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 443,613.44 เปน็การจ้างในกรณีทราบแน่ชัดว่า
ผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะใหบ้ริการตามที่
ต้องการมีจ านวนจ ากัด ไม่เหมาะสมที่
จะด าเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเปน็
การจ้างที่มีงานจ้างไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐
 บาท

สัญญาที่
016/2559

30/10/2558

จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ปฏบิติังานขององค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) ระยะเวลา
 180 วันท าการ

2,000,000.00 2,000,000.00 วีธีคัดเลือก 1. บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด                              
2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,800,810.00 คะแนนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดสูงสุด สัญญาที่
017/2559

30/10/2558

โครงการวิเคราะหศั์กยภาพและสร้าง
ความพร้อมหน่วยงานภาครัฐในการ
ด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกจาก
มาตรการการจัดการของเสีย ระยะเวลา 
300 วัน 2 พ.ย.58 - 27 ส.ค. 59

1,500,000.00 1,500,000.00 วิธีตกลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,495,575.00 เปน็การจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรเอกชนที่เปน็นิติบคุคลและมิได้มี
วัตถุประสงค์แสวงหาก าไร หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีใหก้ารสนับสนุนให้
ด าเนินการจ้างได้โดยตรง

สัญญาที่
018/2559

30/10/2558

71 3,198,600.00

72 443,613.44

74 1,495,575.00

73 1,800,810.00


