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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ซ่อมจอแสดงผล เปล่ียนปุ่มกดหน้า
เคร่ือง และปรับแต่งแก้ไข ให ้ขึ้น-ลง 
ได้ปกติ  หอ้งประชุม 2 ต าแหน่ง
ประธาน

          3,500.00           3,500.00 ตกลงราคา - - บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จ ากัด 3,424.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001128 01/04/2559

ค่าจ้างเหมาบคุคลภายนอกมาปฏบิติังาน          25,200.00         25,200.00 ตกลงราคา - - นางสาวภคัภร ไม้สนธิ์ 25,200.00 109/2559 01/04/2559

 จ้างพิมพ์ซองจดหมายขาว ตรา
สัญลักษณ์ อบก .  ซอง 9/125 ฝา
สามเหล่ียม (Green Offcet) - ขนาด 
108X235 มม. ฝาสามเหล่ียมเปดิด้าน 
235 มม.  กระดาษ Green Offset 
หนา 100 แกรม (Eco Fiber 100 %) 
 พิมพ์ 4 สี ด้านหน้า และ ด้านหลัง ฝา
ซองทากาว  พิมพ์ 4 สี ด้านหน้า และ 
ด้านหลัง ฝาซองทากาว ตามแบบ

         35,524.00         35,524.00 ตกลงราคา - - บริษัท สีทอง 555 จ ากัด 35,524.00 110/2559 04/04/2559

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ)์        150,913.87       150,913.87 ตกลงราคา - - บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด 150,913.87 1001117 08/04/2559

แฟ้มใส่เอกสารแบบเจาะ 2 รู 
          1,605.00           1,605.00 ตกลงราคา - - บริษัท เฟล็กซิบชิั่น จ ากัด 1,605.00 1001119 18/04/2559

จ้างพิมพ์ปา้ยรณรงค์การปอ้งกันและ
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบ

             856.00             856.00 ตกลงราคา - - เงินสด 856.00 1001121 18/04/2559

จ้างเหมาวิทยากรบรรยาย เร่ือง 
ปรับไลฟ์สไตล์ชีวิต พิชิตโรค ชะลอวัย  
ในวันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 10.00
 น. -12.00 น. ณ หอ้งอบรม อบก.

         10,000.00         10,000.00 ตกลงราคา - - เงินสด 10,000.00 1001122 18/04/2559

วนัที่ 10 พฤษภาคม 2559

7

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559
(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับที่

ซ่อมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ รหสัครุภณัฑ์
 อบก.7440-010-018/55 เปล่ียนขา
พับ (Hinge Joint R+L)  (กพบ.)

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

2,996.00 1001151 18/04/2559

 เช่ารถเก๋งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 จ านวน 1 คัน ในวันที่ 18-21 เมษายน
 พ.ศ. 2559

          6,000.00           6,000.00 ตกลงราคา - - นายสาธิต  เนียมสุวรรณ 4,963.20 1001158 18/04/2559

เช่ารถเก๋ง 2 ตอน เคร่ืองยนต์ 1.8 CC 
ในวันที่  19-21 เมษายน 2559    ใช้
เดินทางในจังหวัดขอนแก่น (24 ชม. คิด
เปน็ 1 วัน ) จ านวน 2 วัน รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ  รับ-คืนรถที่สนามบนิ
จังหวัดขอนแก่น   ไม่รวมค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง

          3,479.64           3,479.64 ตกลงราคา - - บริษัท เวิลด์คลาส เรนท ์อะ คาร์ 
จ ากัด

3,479.64 111/2559 18/04/2559

จ้างถ่ายเอกสาร ประชุมคณกรรมการ 
อบก. คร้ังที่ 5/2559

          1,125.80           1,125.80 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,125.80 1001126 19/04/2559

ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับ
รถยนต์ จ านวน 9 คัน

         16,200.00         16,200.00 ตกลงราคา - - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง 16,200.00 111.1/2559 20/04/2559

เช่ารถเก๋งลงพื้นที่ปฏบิติังาน รับ-คืนรถ
 ที่สนามบนิจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 
25-27 เมษายน 2559 ใช้เดินทางจาก
ในพื้นที่จังหวัดสุโขทยั จ านวน 1  คัน 
(24 ชม. คิดเปน็ 1 วัน)

          3,479.64           3,479.64 ตกลงราคา - - บริษัท เวิลด์คลาส เรนท ์อะ คาร์ 
จ ากัด

3,479.64 112/2559 21/04/2559

จ้างพิมพ์นามบตัร กระดาษถนอม
สายตา SCG 250 แกรม เปน็มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม พิมพ์ 3 สี 2 หน้า  จ านวน
 100 แผ่น/กล่อง  จ านวน 6 กล่อง

          1,605.00           1,605.00 ตกลงราคา - - บริษัท ธนบตุร จ ากัด 1,605.00 1001129 22/04/2559

หฟูังพร้อมไมล์ เชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ มีสาย USB

             400.00             400.00 ตกลงราคา - - เงินสด 400.00 1001130 22/04/2559
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เช่ารถเก๋งลงพื้นที่ปฏบิติังาน รับ-คืนรถ
 ที่สนามบนิจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 
25-26 เมษายน 2559 ใช้เดินทางจาก
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 1  คัน (24 ชม. 
คิดเปน็ 1 วัน)

          3,000.00           3,000.00 ตกลงราคา - - เงินสด 2,781.60 1001154 25/04/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม           3,246.75           3,246.75 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,246.75 1001131 26/04/2559

จ้างพิมพ์สต๊ิกเกอร์ตราสัญลักษณ์ อบก.           1,700.00           1,700.00 ตกลงราคา - - นางสาววรางคณา  ศรียา 1,700.00 1001132 26/04/2559

จ้างเหมาบคุคลภายนอกมาปฏบิติ้งาน        158,967.74       158,967.74 ตกลงราคา - - นางสาวฐิติณัฏฐ์ ศักรานุกิจ 158,967.74 113/2559 26/04/2559

จ้างท าแฟลชไดร์ฟหนัง ความจุ 8 GB 
พร้อมกล่องบรรจุ  สกรีนโลโก้ TGO 
บนแฟลชไดร์ฟ  1 สี 1 ต าแหน่ง    ปั้ม
จม 1 ต าแหน่ง	รับประกัน 5 ปี

         37,450.00         37,450.00 ตกลงราคา - - บริษัท ซัมอัพ พรีเมี่ยม จ ากัด 37,450.00 114/2559 26/04/2559

จ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม          14,261.00         14,261.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 14,261.00 1001135 28/04/255921
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