
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
      วงเงินที่  

 จะซ้ือ
 ราคากลาง

วธิซ้ืีอ
หรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
  ราคาที่    

ตกลงซ้ือ
หรือจา้ง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของ
สัญญา

วนัที่ของ
สัญญา

จา้งเหมาบริการเคร่ืองถา่ยเอกสารประจ าปี
งบประมาณ 2559  1 ม.ค. - 31 พ.ค. 59

       29,000.00         29,000.00 ตกลงราคา - บริษัท เซน อนิเตอร์เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั

28,471.05 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 061.1/2559 01/01/2559

ซ่อมระบบอา่งล้างจาน (ซ่อมสายน้ าดี 4 
เส้น)

         1,300.00           1,300.00 ตกลงราคา - เงินสด 1,288.55 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001031 04/01/2559

จา้งทีป่รึกษาโครงการศึกษาและพฒันา
หลักสูตรการจดัท าบัญชกีา๊ซเรือนกระจก
ส าหรับกลุ่มประเทศอาเซียน (หลักสูตร 
International) ระยะเวลา300 วัน เร่ิม 4 
ม.ค.59-29 ต.ค.59

   1,300,000.00     1,300,000.00 วิธีตกลง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร

1,300,000.00 เป็นการจา้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ 
องค์กรเอกชนทีเ่ป็นนิติบุคคลและมิได้มี
วัตถปุระสงค์แสวงหาก าไร หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีม่ีกฎหมายหรือมติ
คณะ รัฐมนตรีให้การสนับสนุนให้
ด าเนินการจา้งได้โดยตรง

สัญญาที่
027/2559

04/01/2559

จา้งเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขบั
รถ ในวันที ่4-5 มกราคม 2559 รวมค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง ใชเ้ดินทางในพืน้ทีจ่งัหวัด
ภูเกต็

         4,000.00           4,000.00 ตกลงราคา - เงินสด 4,000.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001035 07/01/2559

โครงการการพฒันาโครงการต้นแบบ 
T-VER สาขาป่าไม้และการเกษตร 
ระยะเวลา 9 เดือน วันที ่8 ม.ค.59-7 ต.ค.
59

      900,000.00       900,000.00 วิธีตกลง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 900,000.00 เป็นการจา้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ 
องค์กรเอกชนทีเ่ป็นนิติบุคคลและมิได้มี
วัตถปุระสงค์แสวงหาก าไร หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีม่ีกฎหมายหรือมติ
คณะ รัฐมนตรีให้การสนับสนุนให้
ด าเนินการจา้งได้โดยตรง

สัญญาที่
028/2559

07/01/2559

เชา่รถเกง๋ ในวันที ่11-14 มกราคม 2559  
เคร่ืองยนต์ 1.8 รับ-คืนรถทีส่นามบิน
เชยีงราย ไม่รวมค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (นับวัน
ตามเวลา 24 ชม. คิดเป็น 1 วัน)

         7,859.94           4,859.94 ตกลงราคา - บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ 
จ ากดั

4,859.94 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 063/2559 08/01/2559

ของขวัญวันเด็ก (จกัรยาน)          6,000.00           6,000.00 ตกลงราคา - เงินสด 5,283.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001042 08/01/2559
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                                                                สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2559                                                แบบ สขร.1
(ชื่อหนว่ยงาน)  องค์การบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

                    วันที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2559

ล าดับที่ ราคาที่เสนอ
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งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
      วงเงินที่  

 จะซ้ือ
 ราคากลาง

วธิซ้ืีอ
หรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
  ราคาที่    

ตกลงซ้ือ
หรือจา้ง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของ
สัญญา

วนัที่ของ
สัญญา

ล าดับที่ ราคาที่เสนอ

จา้งท านามบัตร กระดาษถนอมสายตา SCG
 250 แกรม พมิพ ์3 สี 2 หน้า   จ านวน 
100 แผ่น/กล่อง ราคากล่องละ 250 บาท 
 จ านวน 9 กล่อง

         1,872.50           1,872.50 ตกลงราคา - บริษัท ธนบุตร จ ากดั 1,872.50 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001043 08/01/2559

ของขวัญวันเด็ก 4 รายการ        19,000.00         19,000.00 ตกลงราคา - นางสาวศิริพร พมิพโ์คตร 19,000.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001045 08/01/2559

ถา่ยเอกสารเขา้เล่ม          2,787.20           2,787.20 ตกลงราคา - ร้านเอ ้กอ๊ปปี้ 2,787.20 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001048 08/01/2559

ค่าอดัรูปสี ขนาด 5x7 นิว้ จ านวน 272 ใบ 
ราคาใบละ 4 บาท

         1,174.00           1,174.00 ตกลงราคา - เงินสด 1,174.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001037 11/01/2559

อลับัม้ ขนาด 200 รูป            614.00             614.00 ตกลงราคา - เงินสด 614.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001038 11/01/2559

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ          3,450.00           3,450.00 ตกลงราคา - - ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็
เตอร์ไพร์ส

3,445.40 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001041 11/01/2559

จา้งออกแบบและจดัท าหมอนรองคอ จดั
วางการ์ตูนคาร์แรคเตอร์ โครงการ T-VER 
และ LESS  ใชผ้้า SPENDEX สีเขยีว พมิพ์
การ์ตูนคาร์แรคเตอร์ใชสี้ตามแบบ บน
หมอนรองคอ ด้านในหมอนบรรจดุ้วยเม็ด
โฟม

       28,000.00         28,000.00 ตกลงราคา - บริษัท อโีก ้แบ็ค จ ากดั 27,820.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 065/2559 12/01/2559

จดัท าหนังสือคู่มือแนวทางการประเมิน
คาร์บอนฟตุพร้ินท์ขององค์กร ขนาด เอ5 
หน้าปกกระดาษอาร์ตการ์ต 230 แกรม 
พมิพ ์4 สี เนือ้ในกระดาษกรีนรีด 75 แกรม
 พมิพ ์1 สี จดัท าหนังสือคู่มือแนวทางการ
ประเมินคาร์บอนฟตุพร้ินท์ขององค์กร 
ขนาด เอ5 หน้าปกกระดาษอาร์ตการ์ต 230
 แกรม พมิพ ์4 สี เนือ้ในกระดาษกรีนรีด 
75 แกรม พมิพ ์1 สี เขา้เล่มไสกาว

       62,900.00         60,900.00 ตกลงราคา - บริษัท พทีู ดีไซน์ แอนด์ พร้ินท์ 
จ ากดั

60,990.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 066/2559 12/01/2559

จา้งเหมารถบัสพร้อมพนักงานขบัรถ ขนาด
 50 ทีน่ัง่ 1 คัน x 4 วัน

       64,000.00         64,000.00 ตกลงราคา - บริษัท เทพสมบัติ จ ากดั 64,000.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 067/2559 12/01/2559
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งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
      วงเงินที่  

 จะซ้ือ
 ราคากลาง

วธิซ้ืีอ
หรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
  ราคาที่    

ตกลงซ้ือ
หรือจา้ง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของ
สัญญา

วนัที่ของ
สัญญา

ล าดับที่ ราคาที่เสนอ

จา้งผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ วีดีโอพรีเซน
เทชั่นความร่วมมือทางทวิภาคี  Joint 
Crediting Mechanism (JCM) ฉบับ
บรรยายภาษาองักฤษ ซับไตเติลภาษาญี่ปุน่

18,457.50 18,457.50 ตกลงราคา - บริษัท ทรีนิต้ี โปรเจค จ ากดั 18,457.50 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 064/2559 13/01/2559

ค่าถา่ยเอกสารเขา้เล่ม          6,559.75           6,559.75 ตกลงราคา - ร้านเอ ้กอ๊ปปี้ 6,559.75 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001044 14/01/2559

ป้ายชื่อพลาสติกใส แนวนอน 50 ชิ้น/แพค 
จ านวน 4 แพค

           640.00             640.00 ตกลงราคา - เงินสด 639.99 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001049 14/01/2559

จา้งเหมาวิทยากรบรรยาย เร่ือง “ปรับลุค
ให้มีสไตล์ บาย บิวต้ีลอคเกอร์”  ในวันที ่ 
15 มกราคม 2559  เวลา 10.30-12.00 น. 
  ณ ห้องอบรม  องค์การบริหารจดัการกา๊ซ
เรือนกระจก

       10,000.00         10,000.00 ตกลงราคา - เงินสด 10,000.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001046 15/01/2559

จา้งถา่ยเอกสารเขา้เล่ม          3,425.00           3,425.00 ตกลงราคา - ร้านเอ ้กอ๊ปปี้ 3,425.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001047 15/01/2559

จา้งท าโล่อะคริลิค ขนาด สูง 8 นิว้ หนา 15
 มม. ยงิเลเซอร์โลโก ้ขอ้ความ พร้อมลงสี
ลงบนโล่ ตามแบบ จ านวน 9 อนั

         9,630.00           9,630.00 ตกลงราคา - เงินสด 9,630.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001051 19/01/2559

จา้งท านามบัตร กระดาษถนอมสายตา SCG
 250 แกรม พมิพ ์3 สี 2 หน้า   จ านวน 2 
คน คนละ 100 ใบ

           535.00             535.00 ตกลงราคา - บริษัท ธนบุตร จ ากดั 535.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001052 19/01/2559

จา้งเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงาน
ขบัรถ จ านวน  1 คัน ใชเ้ดินทาง ในวันที ่
19 มกราคม 2559 ออกเดินทางจาก ศูนย์
ราชการฯ ถ.แจง้วัฒนะ กทม. ไปยงั 
โรงแรมบาลิออสเขาใหญ่ อ.ปากชอ่ง   
ราคา 3,500.00 บาท รวมค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง  ค่าประกนัภัย
ผู้โดยสารทุกทีน่ัง่ ค่าทางด่วน

         2,755.00           2,755.00 ตกลงราคา - เงินสด 2,755.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001061 19/01/2559
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งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
      วงเงินที่  

 จะซ้ือ
 ราคากลาง

วธิซ้ืีอ
หรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
  ราคาที่    

ตกลงซ้ือ
หรือจา้ง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของ
สัญญา

วนัที่ของ
สัญญา

ล าดับที่ ราคาที่เสนอ

จา้งถา่ยเอกสารเขา้เล่ม          6,031.95           6,031.95 ตกลงราคา - ร้านเอ ้กอ๊ปปี้ 6,031.95 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001050 20/01/2559

สินค้าทีติ่ดเคร่ืองหมายคาร์บอนฟตุพร้ินท์
ของผลิตภัณฑ์

         1,687.50           1,687.50 ตกลงราคา - เงินสด 1,687.50 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001068 21/01/2559

จา้งจดังานแถลงขา่วเปิดตัวแอพพลิเคชั่น 
คนไทยใส่ใจลดโลกร้อน ในวันที ่25 
มกราคม 2559 เวลา 10.30-12.00 น. ณ 
Garden Pavilion ชั้น 1 โรงแรมเดอะ    สุ
โกศล กรุงเทพฯ

      190,000.00       190,000.00 ตกลงราคา - บริษัท บิก๊ สเต็ป อเีว้นท์ จ ากดั 198,795.30 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 068/2559 22/01/2559

จา้งเหมาติดต้ังจอแสดงผลการใชร้ถและ
ห้องประชมุ

       45,000.00         45,000.00 ตกลงราคา - บริษัท มัลติ ลายน์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

42,251.63 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 069/2559 25/01/2559

จา้งถา่ยเอกสารเขา้เล่ม ประชมุคณะ
กรรมการฯ อบก. คร้ังที ่2/2559

         1,600.00           1,600.00 ตกลงราคา - ร้านเอ ้กอ๊ปปี้ 1,545.60 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001055 25/01/2559

 เชา่รถเกง๋ 2 ตอน เคร่ืองยนต์ 1.8 CC ใน
วันที ่ 1 กมุภาพนัธ์  2559 ใชเ้ดินทางใน
จงัหวัดล าปาง (24 ชม. คิดเป็น 1 วัน ) 
จ านวน 1 วัน รายละเอยีดตามเอกสารแนบ
   รับ-คืนรถทีส่นามบินล าปาง  ไม่รวมค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง

         1,800.00           1,800.00 ตกลงราคา - บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ 
จ ากดั

1,739.82 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 070/2559 26/01/2559

จา้งเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขบั
รถ 1 คัน วันที ่26-29 มกราคม 59

         6,800.00           6,800.00 ตกลงราคา - นายเสกสรร ภูเ่กล้ียง 6,800.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 070/59 26/01/2559

จา้งถา่ยเอกสาร หน้า-หลัง          1,638.00           1,638.00 ตกลงราคา - ร้านเอ ้กอ๊ปปี้ 1,638.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001057 26/01/2559

จา้งเหมารถตู้พร้อมพนักงานขบัรถ ในวันที ่
29 มกราคม 2559  จ านวน 6 คัน ใช้
เดินทางในพืน้ทีจ่งัหวัดกระบี ่ ราคารวมค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง

       16,800.00       168,000.00 ตกลงราคา - เงินสด 16,800.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001070 26/01/2559

ค่าเชา่รถเกง๋วันที ่28 มกราคม 2559 
จ านวน 1 วัน ใชเ้ดินทางในพืน้ทีจ่งัหวัด
ระนอง ไม่รวมค่าน้ ามันและค่าผ่านทาง

         1,500.00           1,500.00 ตกลงราคา - เงินสด        1,500.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001067 27/01/2559
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งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
      วงเงินที่  

 จะซ้ือ
 ราคากลาง

วธิซ้ืีอ
หรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
  ราคาที่    

ตกลงซ้ือ
หรือจา้ง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของ
สัญญา

วนัที่ของ
สัญญา

ล าดับที่ ราคาที่เสนอ

จา้งแออกแบบและจา้งพมิพแ์ผ่นพบั ใช้
กระดาษ GREEN รีด 75 แกรม พมิพ ์4 สี 
2 หน้า ไม่มีไดคัท  ตีเส้นพบั 3 ตอน ขนาด
 A4

       21,500.00         21,500.00 ตกลงราคา - นางสาวกนกวรรณ  ร่วมพฒันกจิ 21,500.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 072/2559 28/01/2559

ตัดต่อส่ือวีดีทัศน์เดิมให้เป็นแบบใหม่ ให้มี
ความยาว 5-6 นาที และจดัหาเสียง
ผู้บรรยาย ให้มีความเหมาะสม ใส่กราฟฟกิ
 ดนตรี และเสียงประกอบอื่นๆ ไม่ขดัต่อ
กฎหมาย

         9,000.00           9,000.00 ตกลงราคา - นางสาวจริญญา นิลแพทย์ 9,000.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 073/2559 28/01/2559

จา้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์
โน๊ตบุค๊ Dell Vostor 5470  ซ่อมจอภาพ 	
เปล่ียนสาย Cable Connect   ตรวจเชค็
ท าความสะอาด และค่าบริการซ่อม

         4,500.00           4,500.00 ตกลงราคา - บริษัท พเีอม็ ออโตเมชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

4,494.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001058 28/01/2559

จา้งเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขบั
รถ เป็นเวลา 8 เดือน

      252,000.00       252,000.00 ตกลงราคา - บริษัท ช. พฒันาคาร์เรนท์ จ ากดั 252,000.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 074/2559 29/01/2559

ต่ออายสิุทธิ์การใชง้าน (License) ของ
อปุกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) ),
 Token และ Juniper SSL VPN บน
ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตของประเทศ
ไทย

      214,000.00       214,000.00 ตกลงราคา - บริษัท เอส พ ีแอดวานซ์ 
เทคโนโลย ีจ ากดั

214,000.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 076/2559 29/01/2559

จา้งท าโล่อะครีลิค ขนาด 8 นิว้  หนา 15 
มม. ยงิเลเซอร์โลโก ้ขอ้ความพร้อมลงสีบน
โล่ ตามแบบ

         2,140.00           2,140.00 ตกลงราคา - เงินสด 2,140.00 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 1001060 29/01/2559
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