
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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เสนอราคา
ผู้ที่ได้รับการการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลง

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์        8,934.50         8,934.50 ตกลงราคา - บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001133 03/05/2559

เช่ารถยนต์เก๋ง จ านวน 1 คัน/1วัน        1,500.00         1,500.00 ตกลงราคา - เงินสด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001136 03/05/2559

โช๊คซ่อนในวงกบ VVP OC-35 (15nm.)        2,568.00         2,568.00 ตกลงราคา - เงินสด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001143 03/05/2559

เช่ารถเก๋งในพื้นที่ปฏบิตังาน จ านวน 1 คัน
 ในจังหวัดร้อยเอ็ด

       2,000.00         2,000.00 ตกลงราคา - เงินสด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001152 03/05/2559

เช่ารถเก๋งในพื้นที่ปฏบิตังาน จ านวน 1 คัน
 จ านวน 3 วัน

       6,000.00         6,000.00 ตกลงราคา - เงินสด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001153 03/05/2559

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อม
พนักงานขับรถ ใช้เดินทางจาก กทม.-
นครสวรรค์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559  
ไม่รวมค่าน้ ามันและค่าผ่านทาง

       1,800.00         1,800.00 ตกลงราคา - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001161 03/05/2559

จ้างท าตรายาง  จ านวน 5 แบบ ด้าม
พลาสติก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

          760.00            760.00 ตกลงราคา - เงินสด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001139 04/05/2559

จ้างเหมาตรวจวัดแสงสว่างพื้นที่ท างาน
ของ อบก. ต่อพื้นที่ไม่เกิน 100 จุด

       5,000.00         5,000.00 ตกลงราคา - คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปน็ราคาที่เหมาะสม 116/2559 04/05/2559

จ้างท าแผ่นพับ T-VER       42,000.00       42,000.00 ตกลงราคา - นางสาววรางคณา  ศรียา เปน็ราคาที่เหมาะสม 117/2559 04/05/2559

ต่ออายุโปรแกรมส ารองและกู้คืนข้อมูล 
ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

       6,955.00         6,955.00 ตกลงราคา - บริษัท ไอดินนายด์ จ ากัด เปน็ราคาที่เหมาะสม 118/2559 04/05/2559

จ้างเหมาบคุคลภายนอกมาปฏบิติังาน     141,290.32      141,290.32 ตกลงราคา - นางฐิตยา ทวีศักด์ิ เปน็ราคาที่เหมาะสม 119/2559 04/05/2559

ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ       24,610.00       24,610.00 ตกลงราคา - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็น
เตอร์ไพร์ส

เปน็ราคาที่เหมาะสม 120/2559 04/05/2559

จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์        6,800.00         6,800.00 ตกลงราคา - นางสาววรางคณา  ศรียา เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001140 10/05/2559

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

แบบ สขร.1

วนัที่ 10 มิถุนายน 2559

ล าดับที่ ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง

1 - 8,934.50

2 - 1,300.05

3 - 2,568.00

4 - 1,390.80

5 - 4,197.00

6 - 1,800.00

7 - 760.00

8 - 5,000.00

9 - 42,000.00

10 - 6,955.00

11 - 141,290.32

12 - 24,610.00

13 - 6,800.00
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จ้างพิมพ์ส่ือส่ิงพิมพ์       54,000.00       54,000.00 ตกลงราคา - บริษัท อัฟโฟรเอป จ ากัด เปน็ราคาที่เหมาะสม 121/2559 10/05/2559

จ้างประกาศรับสมัครบคุลากรทางเว็บไซต์       10,877.62       10,877.62 ตกลงราคา - บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบ ี
(ประเทศไทย) จ ากัด

เปน็ราคาที่เหมาะสม 122/2559 10/05/2559

จ้างประกาศรับสมัครบคุลากรทางเว็บไซต์       10,700.00       10,700.00 ตกลงราคา - บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จ ากัด เปน็ราคาที่เหมาะสม 123/2559 10/05/2559

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม        1,760.00         1,760.00 ตกลงราคา - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001141 11/05/2559

ซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ       22,235.35       22,235.35 ตกลงราคา - บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เปน็ราคาที่เหมาะสม 124/2559 11/05/2559

จ้างเหมาเปล่ียนหลอดไฟเปน็แบบ LED     320,000.00      320,000.00 ตกลงราคา - บริษัท โมเดิร์น คอมพลีท จ ากัด เปน็ราคาที่เหมาะสม 125/2559 11/05/2559

ค่าบริการติดต้ังโปรแกรมบนัทกึข้อมูล
ส าหรับระบบ Access Control

       6,420.00         6,420.00 ตกลงราคา - บริษัท กรีน เทคโนโลยี อินทเิกรชั่น 
จ ากัด

เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001142 12/05/2559

เช่ารถเก๋งในพื้นที่ปฏบิติังาน ระหว่าง
สนามบนิจังหวัดอุดรธานีไป ต. ส าราญ อ.
 สามชัย จังหวัดกาฬสินธุจ์ านวน 1 คัน

       1,500.00         1,500.00 ตกลงราคา - นายจักรพงษ์   แย้มยิ้ม เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001144 16/05/2559

น้ ายาฆ่าเชื้อเช็ดฝาชัดฝารองนั่ง        3,900.00         3,900.00 ตกลงราคา - เงินสด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001145 16/05/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม        3,370.00         3,370.00 ตกลงราคา - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001148 16/05/2559

จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ อบก.     220,000.00      220,000.00 ตกลงราคา - บริษัท โลจิคสเปซ จ ากัด เปน็ราคาที่เหมาะสม 126/2559 16/05/2559

จ้างท าซองใส่เอกสาร รวมออกแบบ  Art
 Work และพิมพ์ ขนาดเอ 4 จ านวน 
1,000 ซอง

      49,000.00       49,000.00 ตกลงราคา - นางสาววรางคณา  ศรียา เปน็ราคาที่เหมาะสม 127/2559 16/05/2559

จ้างท าซองใส่เอกสาร รวมออกแบบ  Art
 Work  และพิมพ์ ขนาดเอ 4 จ านวน 
1,000 ซอง

      49,000.00       49,000.00 ตกลงราคา - นางสาววรางคณา  ศรียา เปน็ราคาที่เหมาะสม 128/2559 16/05/2559

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ 36 
จังหวัด ป ีพ.ศ.2558

      90,000.00       90,000.00 ตกลงราคา - กรมพัฒนาที่ดิน เปน็ราคาที่เหมาะสม 130/2559 16/05/2559

จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ (เส้ือผ้า 
CoolMode)

    106,501.38      106,501.38 ตกลงราคา - บริษัท ประชาอาภรณ์ จ ากัด(มหาชน) เปน็ราคาที่เหมาะสม 131/2559 16/05/2559

14 - 53,441.15

15 - 10,877.62

16 - 10,700.00

17 - 1,760.00

18 - 22,235.35

19 - 318,288.62

20 - 6,420.00

21 - 1,412.73

22 - 3,900.00

23 - 3,370.00

24 - 220,000.00

25 - 49,000.00

26 - 49,000.00

27 - 90,000.00

28 - 106,501.38



งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้

เสนอราคา
ผู้ที่ได้รับการการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลง

ล าดับที่ ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง

ค่าวัสดุส านักงาน       12,099.56       12,099.56 ตกลงราคา - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็น
เตอร์ไพร์ส

เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001146 17/05/2559

วัสดุคอมพิวเตอร์        3,300.00         3,300.00 ตกลงราคา - เงินสด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001147 17/05/2559

หนังสือนิตยสาร        1,800.00         1,800.00 ตกลงราคา - เงินสด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001149 17/05/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม     ตกลงราคา - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001165 17/05/2559

จ้างเหมาจัดอบรมการเขียนหนังสือ
ราชการ การใช้ภาษา และการเขียน
รายงานการประชุม

      44,000.00       44,000.00 ตกลงราคา - มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช เปน็ราคาที่เหมาะสม 132/2559 19/05/2559

เช่ารถเก๋งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ านวน 1 คัน ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 
2559 รับ- คืนรถ ที่สนามบนิจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ไม่รวมค่าน้ ามันและค่าผ่านทาง

       1,800.00         1,800.00 ตกลงราคา - นายจักรพงษ์   แย้มยิ้ม เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001159 23/05/2559

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อม
พนักงานขับรถ ใช้เดินทางจาก กทม.-
สระบรีุ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ไม่
รวมค่าน้ ามันและค่าผ่านทาง

       1,800.00         1,800.00 ตกลงราคา - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001160 23/05/2559

 เช่าพื้นที่ในงาน Eco-Product 
International fair 2016 คูหามาตารฐาน
 3 เมตร  รวมพื้นที่ทั้งหมด 18 ตาราง
เมตร  2) เช่าระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ตกแต่งคูหา

    104,004.00      104,004.00 ตกลงราคา - สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เปน็ราคาที่เหมาะสม 133/2559 23/05/2559

เช่ารถเก๋งลงพื้นที่ปฏบิติังาน รับ-คืนรถ ที่
สนามบนิจะงหวัดเชียงราย   ในวันที่  
24-25 พฤษภาคม2559  ใช้เดินทางจาก
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 
จ านวน 1 คัน (24 ชม. คิดเปน็ 1 วัน)   
ไม่รวมค่าน้ ามัน

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

เปน็ราคาที่เหมาะสม 134/2559 23/05/2559

29 - 12,099.56

30 - 3,300.00

31 - 1,800.00

32 - 1,378.56

33 - 44,000.00

34 - 1,500.14

35 - 1,800.00

36 - 104,004.00

37 - 1,739.82
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ตู้หนังสือ ขนาด 50*25*135 ซม. แบบ 4
 ชั้น เปดิโล่ง จ านวน 2 ใบ

       7,000.00         7,000.00 ตกลงราคา - บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001199 24/05/2559

จ้างทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในป ี2558 ของบริษัท วินิไทย 
จ ากัด ตามแนวทางการทวนสอบฯ 
ส าหรับระบบ Thailand V-ET

      29,000.00       29,000.00 ตกลงราคา - สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย

เปน็ราคาที่เหมาะสม 135/2559 24/05/2559

จัดท าอุปกรณ์การจัดนิทรรศการ CITC        9,630.00         9,630.00 ตกลงราคา - บริษัท ปโิก (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(มหาชน)

เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001155 25/05/2559

จ้างทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขององค์กรตามแนวทางการทวน
สอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส าหรับระบบ Thailand V-ETS

    143,000.00      143,000.00 ตกลงราคา - บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด

เปน็ราคาที่เหมาะสม 136/2559 26/05/2559

จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแอนิ
เมชั่น (Animation) เร่ืองระบบทะเบยีน
คาร์บอนเครดิตและการเปดิบญัชีใช้งาน
ระบบทะเบยีนคาร์บอนเครดิต.

    100,000.00      100,000.00 ตกลงราคา - นางสาวกณวรรธน์  อิศรางกูร ณ 
อยุธยา

เปน็ราคาที่เหมาะสม 137/2559 26/05/2559

จ้างจัดท ารายงานประจ าปขีององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

    500,000.00      500,000.00 ตกลงราคา - บริษัท อัฟโฟรเอป จ ากัด เปน็ราคาที่เหมาะสม 138/2559 26/05/2559

เช่ารถเก๋งในพื้นที่จังหวัดล าปาง 1 คัน ใช้
เดินทางในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 รับ-คืน
รถที่สนามบนิล าปาง ไม่รวมค่าน้ ามันและ
ค่าผ่านทาง

       2,000.00         2,000.00 ตกลงราคา - นายสาธิต  เนียมสุวรรณ เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001171 27/05/2559

จะจ้างออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

      42,000.00       42,000.00 ตกลงราคา - บริษัท เอ็นเทอร์ด็อค จ ากัด เปน็ราคาที่เหมาะสม 139/2559 27/05/2559

จ้างถ่ายเอกสารเขาเล่ม        3,075.00         3,075.00 ตกลงราคา - นางสาววันทนีย์ อุปลกะลิน เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001172 30/05/2559

38 - 6,537.79

39 - 28,890.00

40 - 9,630.00

41 - 142,310.00

42 - 100,000.00

43 - 499,930.75

44 - 959.00

45 - 42,000.00

46 - 3,075.00



งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้

เสนอราคา
ผู้ที่ได้รับการการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลง

ล าดับที่ ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง

ค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือเร่ือง "สู้ภยัโลกร้อน
 ด้วยตลาดคาร์บอน” ขนาด 14.5*21 ซม.
 ปกกระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์
 4 สี 4 หน้า ปกเคลือบด้านสปอร์ต UV 
เนื้อในใช้กระดาษกรีนรีด (เปน็มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม)  75 แกรม  พิมพ์ 4 สี 
จ านวน 96 หน้า เข้าเล่มแบบไสกาว

    127,000.00      127,000.00 ตกลงราคา - บริษัท ซิเมทริก จ ากัด เปน็ราคาที่เหมาะสม 141/2559 30/05/2559

ออกแบบและจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือ " การ
พัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้
โครงการสนุบสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจก (LESS) ” ขนาด 14.5*21 ซม. 
ปกกระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 
4 สี 4 หน้า ปกเคลือบด้านสปอร์ต UV 
เนื้อในใช้กระดาษกรีนรีด (เปน็มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม)  75 แกรม  พิมพ์ 4 สี 
จ านวน 64 หน้า เข้าเล่มแบบไสกาว

    172,000.00      172,000.00 ตกลงราคา - บริษัท ซิเมทริก จ ากัด เปน็ราคาที่เหมาะสม 142/2559 30/05/2559

จ้างจัดฝึกอบรมเร่ือง "เทคนิคการส ารวจ
ข้อมูลระยะไกลส าหรับการประเมิน
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก" ระหว่างวันที่ 
6-9 มิ.ย.59 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ 
หอ้งอบรม อบก.

      55,200.00       55,200.00 ตกลงราคา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปน็ราคาที่เหมาะสม 143/2559 30/05/2559

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน
ขับรถ ใช้เดินทางในวันที่ 2-3  มิถุนายน 
2559 จาก กทม.-จังหวัดอุทยัธานี  ไม่
รวมค่าน้ ามันและค่าผ่านทาง

       3,600.00         3,600.00 ตกลงราคา - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001250 31/05/2559

จ้างเหมาเปล่ียนหลอดไฟ เปน็หลอด LED 
เพิ่มเติม

      74,000.00       74,000.00 ตกลงราคา - บริษัท โมเดิร์น คอมพลีท จ ากัด เปน็ราคาที่เหมาะสม 144/2559 31/05/2559

ค่าออกแบบX-Stand T-VER ขนาด 80*
180 เซนติเมตร และ ค่าพิมพ์ X-Stand 
T-VER ขนาด 80*180 เซนติเมตร

      26,964.00       26,964.00 ตกลงราคา - บริษัท อัฟโฟรเอป จ ากัด เปน็ราคาที่เหมาะสม 145/2559 31/05/2559

47 - 127,000.00

48 - 172,000.00

49 - 55,200.00

50 - 3,600.00

51 - 73,883.50

52 - 26,964.00


