
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
 ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

จ้างท าตรายางงานสารบรรณ  820.00  820.00 ตกลงราคา -  - ร้านล าดวนเซ็นเตอร์ 820.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001087 01/03/2559

ต่ออายุโดเมนชื่อ tgo.or.th 
ระยะเวลา 1 ป ี(ต้ังแต่วันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2559 - วันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2560)

 856.00  856.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ท.ีเอช.นิค จ ากัด 856.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001088 01/03/2559

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 13 ราการ  21,626.84  21,626.84 ตกลงราคา -  - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม
 เอ็นเตอร์ไพร์ส

21,626.84 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001090 02/03/2559

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 12
 กล่อง

 6,805.20  6,805.20 ตกลงราคา -  - บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด 6,805.20 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001092 02/03/2559

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  3 รายการ  10,829.97  10,829.97 ตกลงราคา -  - บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน)

10,829.97 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001093 02/03/2559

 อแดปเตอร์ไมโครโฟน (ใช้กับกล้อง
วีดีโอ

 1,990.00  1,990.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ออวิด้า จ ากัด 1,990.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001094 03/03/2559

ยาและอุปกรณ์ประจ าหอ้งพยาบาล 
อบก. รายละเอียดตามแนบ

 518.00  518.00 ตกลงราคา -  - องค์การเภสัชกรรม 518.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001095 03/03/2559

จัดท านามบตัร  กระดาษถนอม
สายตา SCG 250 แกรม เปน็มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม พิมพ์ 3 สี 2 หน้า  
จ านวน 200 แผ่น

 535.00  535.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ธนาบตุร จ ากัด 535.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001100 04/03/2559

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ  222,046.40  222,046.40 ตกลงราคา -  - บริษัท ควอลิต้ี คอมพิวเตอร์
 จ ากัด

222,046.40 เปน็ราคาที่เหมาะสม 093/2559 07/03/2559

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 7 
เคร่ือง

 209,720.00  209,720.00 ตกลงราคา -  - บริษัท เน็ทแบนด์ คอนซัลต้ิง
 จ ากัด

209,720.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 094/2559 07/03/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  3,923.50  3,923.50 ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,923.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001097 07/03/2559
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ล าดับที่

1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

วนัที่ 10 เมษายน 2559
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
 ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงล าดับที่

 กระเปา๋ผ้า ท าจากผ้าฝ้าย 100 % 
พิมพ์ลาย ขนาด 13*15.50 นิ้ว  มี
สายสะพาย ท าจากผ้าฝ้ายทอ (ย้อม
สีด าธรรมชาติ) ขนาด 1.5*22 นิ้ว   
ติดปา้ยโลโก้ท าจากผ้าฝ้ายทอสี
ธรรมชาติ ขนาด 1.5*3 นิ้ว พิมพ์
อักษรสีด าตามที่ก าหนด ติดโลโก้
องค์กร 1 จุด ตรงหน้ากระเปา๋ เปน็
มิตรกับส่ิงแวดล้อม

 42,000.00  42,000.00 ตกลงราคา -  - นางสาวพรประภา  ศรีบญุ
เรือง

42,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 095/2559 08/03/2559

จ้างท า MASCOT Khun Earth  
จ านวน 1 ตัว

     48,000.00       48,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ปโิก (ไทยแลนด์) 
จ ากัด (มหาชน)

47,999.13 เปน็ราคาที่เหมาะสม 096/2559 10/03/2559

จ้างพิมพ์โบรชัวร์ ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร CITC แบบภาษาไทย และ 
แบบภาษาอังกฤษ   2 พับ 3 ตอน  
ขนาด 14.8x14.8 ซม.  ขนาดกาง
ออกกว้าง 44.4 ซม.  สูง 14.8 ซม.  
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน ไม่มีไดคัท  ท าจาก
กระดาษ ECO เปน็มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  (กรีนออฟเซต) หนา 
120 แกรม

     42,000.00       42,000.00 ตกลงราคา -  - นางสาวกนกวรรณ  ร่วม
พัฒนกิจ

42,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 097/2559 10/03/2559

เช่ารถเก๋ง ในวันที่ 14-16 มีนาคม 
2559 ใช้เดินทางในจังหวัดศรีษะเกษ
 และจังหวัดอุบลราชธานี รับคืนรถที่
 สนามบนิอุบลราชธานี ไม่รวมค่า
น้ ามัน

       3,000.00        3,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท ์อะ คาร์ จ ากัด

2,781.60 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001108 11/03/2559

จ้างผลิตส่ือวิดีทศัน์แพร่
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ CITC  ความยาว
ของเนื้อหา 5 นาท ี มีเสียงบรรยาย 2
 ภาษา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

    330,000.00     330,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท คูลไอเดีย จ ากัด 322,872.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 098/2559 14/03/2559
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
 ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงล าดับที่

สายคล้องบตัรแบบพิมพ์สกรีน 1 สี 
โลโก้เรซ่ิน 1 จุด 15 mm. บนฝาคลิป
   พิมพ์ CITC สีขาวบนสาย ขนาด 
10 มม.  มีลูกปดัปรับระดับ  และ
ซองพลาสติกใส่บตัรขนาด H 11x15 
cm. x 0.6 Micron แนวต้ัง-อย่างหนา

       7,300.00        7,300.00 ตกลงราคา -  - บริษัท บางกอก เรเดียซ 
จ ากัด

7,222.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 099/2559 16/03/2559

   จ้างเหมาวิทยากรบรรยาย เร่ือง 
“ส่ือสารได้งาน บริการได้ใจ” จ านวน
 1 ทา่น ในวันที่  16 มีนาคม 2559  
เวลา 10.30-12.00 น.   ณ หอ้ง
อบรม  องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก

     10,000.00       10,000.00 ตกลงราคา -  - เงินสด 10,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001104 16/03/2559

จ้างท าตรายาง ด้ามพลาสติก 3 อัน 
ตรายางด้ามไม้ 2 อัน

 940.00  940.00 ตกลงราคา -  - ร้านล าดวนเซ็นเตอร์ 940.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001105 17/03/2559

จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 2 รายการ  580.00  580.00 ตกลงราคา -  - เงินสด 580.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001106 17/03/2559

ตระกร้าไม้ไผ่สาน ขนาด 9*20 ซม. 
มีหหูิ้ว  บรรจุเมล็ดข้าวก่ า 1 ถุง เปน็
ผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ่นจากชุมชน เปน็
มิตรกับส่ิงแวดล้อม

 12,000.00  12,000.00 ตกลงราคา -  - นายไพรสณย์  ราหรัูกษ์ 12,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 100/2559 17/03/2559

ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  4,112.50  4,112.50 ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 4,112.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001107 18/03/2559

จ้างผลิตและออกอากาศรายการ
โทรทศัน์ในหวัข้อ "ก๊าซเรือนกระจก" 
 ใหค้วามรู้ความเข้าใจเร่ืองก๊าซเรือน
กระจก และบทบาทของ อบก.ใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 800,000.00  800,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ทวีีบรูพา 
จ ากัด

      800,000.00 บริษัท ทวีีบรูพา จ ากัด 800,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม สัญญาที0่30/2559 18/03/2559

ซ่อมแทบ็เล็ต SAMSUNG GALAXY 
TAB 10.5 นิ้ว ใหส้ามารถเปดิ
เคร่ืองใช้งานปกติได้ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ รหสัครุภณัฑ์ อบก. 
7440-001-160/58

 350.00  350.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ซีนิท เทเลดปรดักส์ 
จ ากัด

350.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001109 21/03/255924
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
 ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงล าดับที่

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  2,852.80  2,852.80 ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,852.80 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001111 21/03/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  2,579.75  2,579.75 ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,579.75 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001114 24/03/2559

แทก็กระเปา๋ยางพารา จ านวน 100 
ชิ้น ราคาชิ้นละ 150  บาท  ขนาด 
8.5*11 ซม.  ปั้มตรา อบก. จมเนื้อ
ในด้านหลังปา้ย   สีฟ้า และ สีเขียว

     45,000.00       45,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท เซนส์ ดีไซน์  จ ากัด 44,897.20 เปน็ราคาที่เหมาะสม 101/2559 24/03/2559

 แฟลชไดร์ฟ PVC ยางหยอด 2 มิติ  
ความจุ 8 GB  ปั้มโลโก้ อบก. 
ด้านหน้า และข้อความด้านหลัง ตาม
แบบ  ขนาด 3.5 * 5 ซม.  ใส่กล่อง
กระดาษขาว   รับประกันสินค้า 5 ปี

     25,000.00       25,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค 
จ ากัด

24,610.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 102/2559 24/03/2559

เช่ารถเก๋ง เคร่ืองยนต์ 1.8 CC วันที่ 
27-28  มีนาคม 2559  รับ-คืนรถที่
สนามบนิจังหวัดภเูก็ต หมายเหตุ 24
 ชม. คิดเปน็ 1 วัน ไม่รวมค่าน้ ามัน
และค่าผ่านทาง

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

1,739.82 เปน็ราคาที่เหมาะสม 103/2559 24/03/2559

จ้างจัดงานสัมมนาเชิงปฏบิติัการ 3rd
 CITC Regional Conference on 
Climate Change and 
Sustainable Development: 
“How to Accelerate Climate 
Actions in Asia through Capacity
 Building and Climate Finance”
 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 
เมษายน 2559

 1,300,000.00  1,300,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ปโิก (ไทย
แลนด์) จ ากัด 
(มหาชน)

   1,299,906.61 บริษัท ปโิก (ไทยแลนด์) 
จ ากัด (มหาชน)

1,299,906.61 เปน็การจ้างในกรณีทราบแน่ชัด
ว่าผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะ
ใหบ้ริการตามที่ต้องการมีจ านวน
จ ากัด ไม่เหมาะสมที่จะ
ด าเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และ
เปน็การจ้างที่มีงานจ้างไม่เกิน 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สัญญาที0่31/2559 24/03/2559

ค่าถ่ายเอกสาร  1,607.50  1,607.50 ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,607.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001112 25/03/2559

แฟ้มใส่เอกสาร  1,605.00  1,605.00 ตกลงราคา -  - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม
 เอ็นเตอร์ไพร์ส

1,605.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001113 25/03/2559
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
 ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงล าดับที่

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
พนักงานขับรถ ในวันที่ ในวันที่ 30 
มีนาคม 2559 จ านวน 4 คัน ใช้
เดินทางศึกษาดูงาน บริษัท ซีพีเอฟ 
จ ากัด ณ อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ

 7,200.00  7,200.00 ตกลงราคา -  - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง 7,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001123 28/03/2559

จ้างลงข่าวประชาสัมพันธ์บทบาท
หน้าที่การด าเนินงานและกิจกรรม
ต่างๆ ของศูนย์ CITC  และงานที่
เกี่ยวข้องแก่ประชาชนทั่วไป

 416,080.20  416,080.20 ตกลงราคา -  - บริษัท โพสต์ พับลิชชิง 
จ ากัด (มหาชน)

416,080.20 เปน็ราคาที่เหมาะสม 104.1/2559 28/03/2559

ซองใส่ปา้ยชื่อพลาสติก มีเชือก 
(แนวต้ัง)  ขนาด 10.2x15.5 cm 
จ านวน 20 หอ่ ๆ ละ 10 ซอง

 2,425.05  2,425.05 ตกลงราคา -  - บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน)

2,425.05 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001115 29/03/2559

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
พนักงานขับรถ ในวันที่ 30-31 
มีนาคม 2559  วันละ 1 คัน ใช้
เดินทางจาก กทม. ไปจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ไม่รวมค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงและค่าผ่านทาง

 4,000.00  4,000.00 ตกลงราคา -  - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง 4,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001127 29/03/2559

จัดท า Backdrop PMR ขนาด กว้าง
 290 ซม. สูง 238 ซม.  ท าจาก
กระดาษรีบอร์ด หนา 16 มม.  พิมพ์
สี ลายตามแบบ

 19,260.00  19,260.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ซี.จ.ีเอส. (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

19,260.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 105/2559 29/03/2559

ออกแบบและจัดท าบอร์ด ขนาด 1.5
 * 1.5 เมตร พร้อมขาต้ังสูง 0.7 เมตร
 มีล้อเล่ือน แบบพื้นมีสัญลักษณ์
โครงการ PMR และ Logo ของ
ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ แบบด้านบน
พิมพ์ส่ีสีท าลักษณะจิกซอร์ส่ีส่วน 
สามารถติดบนบอร์ดได้

 25,680.00  25,680.00 ตกลงราคา -  - บริษัท จิ เจ รุ นิ เฮาส์ จ ากัด 25,680.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 106/2559 29/03/2559

แบตเตอร่ีส าหรับเคร่ืองโน้ตบุ๊ค ยี่หอ้
 Dell รุ่น Vostro 5470

 4,280.00  4,280.00 ตกลงราคา -  - บริษัท เน็ทแบนด์ คอนซัลต้ิง
 จ ากัด

4,280.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001116 30/03/2559

จ้างเหมาบคุคลภายนอกมา
ปฏบิติังาน 18 เม.ย.-30 ก.ย.59

 127,683.29  127,683.29 ตกลงราคา -  - นางสาวปรียานุช ล่ิมศิลา 127,683.29 เปน็ราคาที่เหมาะสม 104/2559 31/03/2559
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
 ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงล าดับที่

พิมพ์แผ่นพับโครงการสนับสนุน
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low 
Emission Support Scheme: LESS)

 51,360.00  51,360.00 ตกลงราคา -  - บริษัท อัฟโฟรเอป จ ากัด 51,360.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 107/2559 31/03/2559

จ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ส าหรับกลไก/โครงการลดก๊าซเรือน
กระจก

 192,600.00  192,600.00 ตกลงราคา -  - บริษัท จิ เจ รุ นิ เฮาส์ จ ากัด 192,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 108/2559 31/03/2559
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