
แบบ สขร.1

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
 ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการการ
คัดเลือกตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 396,000.00  396,000.00 ตกลงราคา -  - Ms.Mimansha  Joshi เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

001/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 264,000.00  264,000.00 ตกลงราคา -  - นางสาวเมธภคั วงษ์ตา เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

002/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 129,774.19  129,774.19 ตกลงราคา -  - นางชฎาพร นรางค์เพชร์ เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

003/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 91,322.58  91,322.58 ตกลงราคา -  - นางสาวปรุฉัตร หาสุนทรี เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

004/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 240,000.00  240,000.00 ตกลงราคา -  - นางสาวสุรีย์พร  วิ
สุทธากรณ์

เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

005/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 216,000.00  216,000.00 ตกลงราคา -  - นางสาวโศรยา ทองแถว เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

006/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 104,516.13  104,516.13 ตกลงราคา -  - นางสาววรรณกร นาคะ เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

007/2560 03/10/2559
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ลําดับที่
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
 ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการการ
คัดเลือกตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ลําดับที่
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 228,000.00  228,000.00 ตกลงราคา -  - นางสาวภรณ์ทพิย์ จัน
ทะนันท์

เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

008/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 122,564.52  122,564.52 ตกลงราคา -  - นางสาวปรียานุช ล่ิมศิลา เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

009/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 136,080.00  136,080.00 ตกลงราคา -  - นางอรัญญา คงดี เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

010/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 136,080.00  136,080.00 ตกลงราคา -  - นางสายโยน ศรีพล เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

011/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 129,600.00  129,600.00 ตกลงราคา -  - นางสมปอง เมฆกิจ เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

012/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 204,000.00  204,000.00 ตกลงราคา -  - นางสาวศรัยฉัตร ไพมุ้ย เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

013/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 31
 มี.ค. 60

      210,000.00      210,000.00 ตกลงราคา -  - นายดนัย หาญวัง เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

014/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 255,600.00  255,600.00 ตกลงราคา -  - นายณัฐชา  รจนาสม เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

015/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 255,600.00  255,600.00 ตกลงราคา -  - นางสาวศิธาณี ยุทธศิลปเ์สวี เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

016/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน  44,258.06  44,258.06 ตกลงราคา -  - นางสาวจิตติมา บญุเกิด เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

017/2560 03/10/2559
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
 ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการการ
คัดเลือกตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ลําดับที่
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 267,600.00  267,600.00 ตกลงราคา -  - นายศิริพงษ์ เกิดสว่าง เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

018/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 282,000.00  282,000.00 ตกลงราคา -  - นางสาวธนวรร พงษ์พานิช เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

019/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 258,000.00  258,000.00 ตกลงราคา -  - นางสาวรณิดา ปานทอง เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

020/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 198,000.00  198,000.00 ตกลงราคา -  - นางสาววริษฐา ศรีพระราม เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

021/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 294,000.00  294,000.00 ตกลงราคา -  - นายรณชัช  เกิดมงคล เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

022/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 198,000.00  198,000.00 ตกลงราคา -  - นางสาวสโรชา  ฉัตรจันทร์ เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

023/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 240,000.00  240,000.00 ตกลงราคา -  - นางสาวตุลาพร วรมิตร เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

024/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน  1-14 ต.ค.
59

 6,774.19  6,774.19 ตกลงราคา -  - นายวุฒินันท ์เฟื่องจันทกึ เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

025/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.-ธ.ค.59  192,000.00  192,000.00 ตกลงราคา -  - นางสาวมยุรี แซ่หลอ เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

026/2560 03/10/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 396,000.00  396,000.00 ตกลงราคา -  - นางฐิตยา ทวีศักด์ิ เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
 ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการการ
คัดเลือกตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ลําดับที่
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

จ้างเหมาปฏบิติังาน ต.ค.59- 30
 ก.ย.60

 324,000.00  324,000.00 ตกลงราคา -  - นางสาวเฉลิมลักษณ์ ดิษย
ปญัญา

เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

028/2560 03/10/2559

ค่าจ้างเหมาปฏบิติังาน  158,612.90  158,612.90 ตกลงราคา -  - นางสาวฐิติณัฏฐ์ ศักรานุกิจ เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

029/2560 03/10/2559

ค่าจ้างเหมาปฏบิติังาน  37,032.25  37,032.25 ตกลงราคา -  - นางสาวปริศนา ลาเหล่า เปน็ราคาที่เหมาะสม จ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์

030/2560 03/10/2559

จ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรของ
องค์กร (Enterprise Resource
 Planning: ERP)

 428,000.00  428,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ 
โซลูชั่น จํากัด

เปน็ราคาที่เหมาะสม สัญญาที่ 01/2560 03/10/2559

เช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 
ยี่หอ้ Toyota Commuter 3.0
 หลังคาสูง จํานวน 1 คัน

 329,083.40  329,083.40 ตกลงราคา -  - บริษัท ช. พัฒนาคาร์เรนท ์
จํากัด

เปน็ราคาที่เหมาะสม สัญญาที่ 02/2560 03/10/2559

ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์  137,616.81  137,616.81 ตกลงราคา -  - บริษัท ช. พัฒนาคาร์เรนท ์
จํากัด

137,616.81 เปน็ราคาที่เหมาะสม สัญญาที่ 03/2560 03/10/2559

จ้างดูแลบํารุงรักษาระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ
องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 160,500.00  160,500.00 ตกลงราคา -  - บริษัท แมกซ์ เซฟวิง่ส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

160,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม สัญญาที่ 04/2560 03/10/2559

ค่าเช่ารถยนต์ตู้จํานวน 1 คัน รถ
เก๋ง จํานวน 1 คัน

664,800.00           664,800.00 แข่งขันราคา
1. บริษัท เวิลด์คลาส
 เรนท ์อะ คาร์ 
จํากัด 2. บริษัท เฮ 
ครีเอชั่น จํากัด  3. 
บริษัท ดับเบิ้ฃ เอ็น
จอย จํากัด

      532,860.00 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท ์
อะ คาร์ จํากัด

เสนอราคาตํ่าสุด สัญญาที่ 05/2560 04/10/2559

ต่ออายุ Domain Name 
Service fee citc.in.th  
ระยะเวลา 15 ต.ค. 59 – 14 
ต.ค. 60

 856.00  856.00 ตกลงราคา -  -  บริษัท ท.ีเอช.นิค จํากัด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001306 07/10/2559

เช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์  321,000.00  321,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน)

เปน็ราคาที่เหมาะสม 031/2560 10/10/2559
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เช่าพื้นที่ฝากอีเมล์ (E-Mail 
Hosting) ขนาด 10 GB 
(10,000 MB)  จํานวน 12 
เดือน ๆ ละ 2,700 บาท

 34,668.00  34,668.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต 
จํากัด

เปน็ราคาที่เหมาะสม 033/2560 10/10/2559

เช่าพื้นที่ฝากเว็บไซต์ (Web 
Hosting)

 25,680.00  25,680.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต 
จํากัด

เปน็ราคาที่เหมาะสม 034/2560 10/10/2559

เช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ 
(Co-Location ประเภท Share
 Rack) ขนาด 2U

 51,360.00  51,360.00 ตกลงราคา -  - บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน)

เปน็ราคาที่เหมาะสม 035/2560 10/10/2559

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ป ี2560  100,000.00  100,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท เซน อินเตอร์เทรด 
แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

เปน็ราคาที่เหมาะสม 036/2560 10/10/2559

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
ประจําเดือนมีนาคม 2560

 4,790.61  4,790.61 ตกลงราคา -  - บริษัท เซน อินเตอร์เทรด 
แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

036/2560-1 10/10/2559

ซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน 3 ฉบบั/
1 วันทําการ ปงีบ 2560

 19,760.00  19,760.00 ตกลงราคา -  - บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ 
(2525) จํากัด

เปน็ราคาที่เหมาะสม 037/2560 10/10/2559

พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
(ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารองค์กร ระยะท ี1)

 115,560.00  115,560.00 ตกลงราคา -  - บริษัท แมกซ์ เซฟวิง่ส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

เปน็ราคาที่เหมาะสม 038/2560 10/10/2559

แผ่นพับโบรชัวร์โครงการ LESS 
  ขนาดของแผ่นพับก่อนพับ 
210*297 มม. (A4)  3  ตอน  
พิมพ์แผ่นพับโบรชัวร์โดยใช้
กระดาษกรีนออฟเซ็ท  หนา 
200 แกรม  พิมพ์ออฟเซ็ท  4 สี
 2 ด้าน จํานวน 2,000 แผ่น

        28,000.00       28,000.00 ตกลงราคา -  - นางสาววรางคณา  ศรียา 28,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 039/2560 10/10/255945
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คู่มือประกอบการเดินทางเข้า
ร่วมประชุมหารือด้านเทคนิค 
“Technical Visit to China 
for Exchanging Views on 
Development of Domestic
 Emission Trading Scheme”
 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
10-15 ต.ค. 2559

 2,123.90  2,123.90 ตกลงราคา -  - เงินสด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001298 10/10/2559

สาย VGA ยาว 5 เมตร จํานวน 
2 เส้น

 700.00  700.00 ตกลงราคา -  - เงินสด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001295 11/10/2559

จ้างทํานามบตัร จํานวน 700 
แผ่น 100 แผ่น/กล่อง กระดาษ
ถนอมสายตา SCG 250 แกรม 
เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม พิมพ์ 3
 สี 2 หน้า

 1,872.50  1,872.50 ตกลงราคา -  - บริษัท ธนาบตุร จํากัด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001299 11/10/2559

จ้างจัดทําระบบ LAN และ 
โทรศัพท ์ กสอ.  หอ้งสมุด

 34,989.00  34,989.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ทโีอท ีจํากัด 
(มหาชน)

เปน็ราคาที่เหมาะสม 040/2560 12/10/2559

จ้างทําจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบอินโฟกราฟิกแอนิ
เมชั่น (Infographic 
Animation) เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานภายใต้เจตจํานงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ไทย

 250,000.00  250,000.00 ตกลงราคา -  - นางสาวกณวรรธน์        
อิศรางกูร ณ อยุธยา

เปน็ราคาที่เหมาะสม 041/2560 13/10/2559

เทดิพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

      240,000.00      240,000.00 ตกลงราคา -  - หา้งหุ้นส่วนจํากัด สิรวี กรุ๊ป 240,000.00 042/2560 13/10/2559

จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว  19,760.76  19,760.76 ตกลงราคา -  - บริษัท สยามยูนิแคร์ จํากัด เปน็ราคาที่เหมาะสม 043/2560 17/10/2559

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  270,280.93  270,280.93 ตกลงราคา -  - บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด เปน็ราคาที่เหมาะสม 044/2560 17/10/2559
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 เช่ารถเก๋งเพื่อใช้เดินทางใน
พื้นที่จังหวัดกระบี่ ลําปาง 
ขอนแก่น จํานวน 3 คัน/3วัน 
ราคาวันละ 1,399 บาท ไม่รวม
ค่าน้ํามันและค่าผ่านทาง

 3,897.00  3,897.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
เนลเรนท ์อะ คาร์ จํากัด

เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001308 17/10/2559

เส้ือแจ็กเกตกึ่งสูท ผ้าสการ่า ซิป
โลหะ ปกัโลโก้ 2 โลโก้  จํานวน
 200 ตัว ราคาตัวละ 600 บาท 
 ตามแบบ

 128,400.00  128,400.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ซันนี่ อินเตอร์ เซ็น
เตอร์ จํากัด

เปน็ราคาที่เหมาะสม 045/2560 19/10/2559

 จ้างทําระเปา๋ยางพารา จํานวน
 200 ใบ ราคาใบละ 500 บาท

 111,280.00  111,280.00 ตกลงราคา -  - บริษัท เซนส์ ดีไซน์  จํากัด เปน็ราคาที่เหมาะสม 046/2560 19/10/2559

เส้ือโปโลแขนส้ัน ปกัโลโก้ 3 
ตําแหน่ง เนื้อผ้า CVC 
coolmade จํานวน 300 ตัว

 106,501.38  106,501.38 ตกลงราคา -  - บริษัท ประชาอาภรณ์ 
จํากัด(มหาชน)

เปน็ราคาที่เหมาะสม 047/2560 19/10/2559

 ้จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  1,070.00  1,070.00 ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,070.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001304 20/10/2559

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่  21,935.00  21,935.00 ตกลงราคา -  - บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด เปน็ราคาที่เหมาะสม 048/2560 21/10/2559

จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ใน
การดําเนินงานของ อบก.

 28,381.75  28,381.75 ตกลงราคา -  - หา้งหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร 
ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001303 21/10/2559

จ้างถ่ายเอกสารแข้าเล่ม  1,520.00  1,520.00 ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001305 21/10/2559

จ้างปรับรูปแบบหนังสือ คู่มือ
อ้างอิงการพัฒนาโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตราฐานของประเทศไทย
 สาขาปา่ไม้และการเกษตร

 10,700.00  10,700.00 ตกลงราคา -  - บริษัท อัฟโฟรเอป จํากัด เปน็ราคาที่เหมาะสม 049/2560 25/10/255962
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พิมพ์หนังสือคู่มืออ้างอิงปา่ไม้ 
ขนาด A5 (14.8*21 cm) 
จํานวน 1,000 เล่ม และพิมพ์
หนังสือคู่มือการพัฒนาโครงการ
 T-VER   ขนาด A5 (14.8*21 
cm)  พร้อมทวนสอบการ
ประเมินค่าคาร์บอนฟุตพร้ิน
ของผลิตภณัฑ์

 323,140.00  323,140.00 ตกลงราคา -  - บริษัท พร้ินท ์ซิต้ี จํากัด 054/2560 25/10/2559

ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  4,896.00  4,896.00 ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 4,896.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001307 25/10/2559

จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบติดตาม
และประเมิน ผลการลดก๊าซ
เรือนกระจกจากมาตรการของ
ประเทศ

    4,500,000.00   4,500,000.00 วิธีตกลง มหาวิทยาลัยเชียงให
ม่ (โครงการวิจัย)

    4,400,000.00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(โครงการวิจัย)

เปน็การจ้างส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนที่เปน็
นิติบคุคลและมิได้มีวัตถุประสงค์
แสวงหากําไร หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
ใหก้ารสนับสนุนใหดํ้าเนินการจ้าง
ได้โดยตรง

สัญญาที่ 07/2560 25/10/2559

ครุภณัฑืสํานักงาน 5 รายการ  28,569.00  28,569.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์
 จํากัด

เปน็ราคาที่เหมาะสม 050/2560 26/10/2559

ครุภณัฑ์สํานักงาน 5 รายการ  19,795.00  19,795.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์
 จํากัด

เปน็ราคาที่เหมาะสม 051/2560 27/10/2559

จ้างทําโครงการสํารวจความพึง
พอใจเพื่อพัฒนาการใหบ้ริการ
ของ อบก. ประจําปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2560

      500,000.00      500,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น 
จํากัด

เปน็ราคาที่เหมาะสม สัญญาที่ 08/2560 27/10/2559

ทําส่ือประชาสัมพันธ์         23,540.00       23,540.00 ตกลงราคา -  - บริษัท พรีเมี่ยม กลอร่ี 
จํากัด

23,540.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 052/2560 28/10/2559

จ้างทําส่ือประชาสัมพันธ์  126,313.50  126,313.50 ตกลงราคา -  - อุดหนุนพรีเมี่ยม เปน็ราคาที่เหมาะสม 053/2560 28/10/2559

จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน กระดาษ 
A4 สีขาว 80แกรม

 49,755.00  49,755.00 ตกลงราคา -  - หจก. เปเปอร์ แอนด์ 
ออฟฟิศ โปรดักส์

เปน็ราคาที่เหมาะสม 055/2560 28/10/255971 49,755.00
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จ้าง
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
 ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการการ
คัดเลือกตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ลําดับที่
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อม
พนักงานขัยรถ ในวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2559  จํานวน 1 
วัน 1 คัน ใช้เดินทางในพื้นที่
จังหวัดสงขลา ไม่รวมค่าน้ํามัน

 1,800.00  1,800.00 ตกลงราคา -  - เงินสด เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001314 28/10/2559

ค่าสมัครสมาชิก Carbon Pulse
 598.50 ปอนด์

        30,000.00       30,000.00 ตกลงราคา -  - Argus European 
Emissions Markets

เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001338 28/10/2559

จ้างที่ปรึกษาดําเนินโครงการ
การพัฒนาแนวทางการรายงาน
ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับ
เมืองขนาดใหญ่และแผนการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม

    2,500,000.00   2,500,000.00 วิธีตกลง บริษัท เดอะ ครีเอจี้ 
จํากัด

    2,499,874.00 บริษัท เดอะ ครีเอจี้ จํากัด เปน็การจ้างในกรณีทราบแน่ชัดว่า
ผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะใหบ้ริการ
ตามที่ต้องการมีจํานวนจํากัด ไม่
เหมาะสมที่จะดําเนินการด้วยวิธี
คัดเลือก และเปน็การจ้างที่มีงาน
จ้างไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สัญญาที่ 09/2560 28/10/2559

ลงประชาสัมพันธ์ในส่ือส่ิงพิมพ์  37,450.00  37,450.00 ตกลงราคา -  - บริษัท เอสทซีี มีเดีย แอนด์
 มาเก็ตต้ิง จํากัด

เปน็ราคาที่เหมาะสม 056/2560 31/10/2559

จ้างทําส่ือการประชา สัมพันธ์  55,640.00  55,640.00 ตกลงราคา -  - บริษัท เจริญกิจโปรดักชั่น 
จํากัด

55,640.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 057/2560 31/10/2559

จ้างทําวีดิทศัน์แนะนําองค์กร  428,000.00  428,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ทวีีบรูพา จํากัด เปน็ราคาที่เหมาะสม 058/2560 31/10/2559

ทําแฟ้มใส่เอกสาร จํานวน 500
 แฟ้ม ขนาดกางออก 476x403
 มม./ขนาดสําเร็จ 220x305 
มม. ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 310
 แกรม ปั้มเส้นพับ + ไดคัค 
กระเปา๋สูง 98 มม. ทั้งสองข้าง 
ติดกาวขึ้นรูปกระเปา๋แฟ้ม 2 จุด

        26,000.00       26,000.00 ตกลงราคา -  - นายศุภเดช ล้ิมพานิชชนก เปน็ราคาที่เหมาะสม 059/2560 31/10/2559

ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม         26,000.00       26,000.00 ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001312 31/10/2559
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77

78

79 2,779.202,779.20

26,000.00

428,000.00

72

73 26,471.08

74

75 37,450.00

26,471.08

1,800.00

2,499,874.00



งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
 ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการการ
คัดเลือกตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ลําดับที่
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

จ้างที่ปรึกษาโครงการการ
พัฒนาโครงการ T-VER เพื่อมุ่งสู่
เมืองคาร์บอนตํ่าสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

1,740,000   1,740,000.00 วิธีตกลง บริษัท แอดวานซ์ 
เอ็นเนอร์ยี่ พลัส 
จํากัด

    1,739,285.00 บริษัท แอดวานซ์ เอ็น
เนอร์ยี่ พลัส จํากัด

เปน็การจ้างในกรณีทราบแน่ชัดว่า
ผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะใหบ้ริการ
ตามที่ต้องการมีจํานวนจํากัด ไม่
เหมาะสมที่จะดําเนินการด้วยวิธี
คัดเลือก และเปน็การจ้างที่มีงาน
จ้างไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สัญญาที่ 10/2560 31/10/2559

จ้างที่ปรึกษาโครงการขยายผล
การส่งเสริมการจัดทําคาร์บอน
ฟุตพร้ินทข์ององค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 6

    4,000,000.00   4,000,000.00 วิธีตกลง สภาอุตสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย

    3,998,500.00 สภาอุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย

เปน็การจ้างส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนที่เปน็
นิติบคุคลและมิได้มีวัตถุประสงค์
แสวงหากําไร หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
ใหก้ารสนับสนุนใหดํ้าเนินการจ้าง
ได้โดยตรง

สัญญาที่ 11/2560 31/10/2559

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทํา
ข้อกําหนดเฉพาะของกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์สารทําความสะอาด
ในครัวเรือน พลาสติก และวัสดุ
ก่อสร้าง

      700,000.00      700,000.00 วิธีตกลง นางสาวพรทพิย์ 
วงศ์สุโชโต

      699,800.00 นางสาวพรทพิย์ วงศ์สุโชโต 699,800.00 เปน็การจ้างในกรณีทราบแน่ชัดว่า
ผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะใหบ้ริการ
ตามที่ต้องการมีจํานวนจํากัด ไม่
เหมาะสมที่จะดําเนินการด้วยวิธี
คัดเลือก และเปน็การจ้างที่มีงาน
จ้างไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สัญญาที่ 12/2560 31/10/2559

จ้างที่ปรึกษาโครงการการ
พัฒนาโครงการ T-VER 
ประเภทการเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงาน และประเภทอื่น ๆ 
(การนําก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยทิ้ง
มาใช้ประโยชน)์

    2,200,000.00   2,200,000.00 วิธีตกลง บริษัท เอ็กซ์เซล
เล้นท ์เอ็นเนอร์ยี่ 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จํากัด

    2,200,000.00 บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท ์เอ็น
เนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จํากัด

เปน็การจ้างในกรณีทราบแน่ชัดว่า
ผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะใหบ้ริการ
ตามที่ต้องการมีจํานวนจํากัด ไม่
เหมาะสมที่จะดําเนินการด้วยวิธี
คัดเลือก และเปน็การจ้างที่มีงาน
จ้างไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สัญญาที่ 13/2560 31/10/2559

จ้างที่ปรึกษาโครงการขยายผล
กิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อ
สนับสนุนตลาดคาร์บอนภาค
สมัครใจภายในประเทศ ปทีี่ 4

    1,000,000.00   1,000,000.00 วิธีตกลง มหาวิทยาลัยเกษตรศ
าสตร์

    1,000,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปน็การจ้างส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนที่เปน็
นิติบคุคลและมิได้มีวัตถุประสงค์
แสวงหากําไร หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
ใหก้ารสนับสนุนใหดํ้าเนินการจ้าง
ได้โดยตรง

สัญญาที1่4/2560 31/10/2559

81 3,998,500.00

82

83

84 1,000,000.001,000,000.00

2,200,000.00

80 1,739,285.00



งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
 ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการการ
คัดเลือกตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ลําดับที่
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

จ้างที่ปรึกษาโครงการการ
ส่งเสริมการจัดทําคาร์บอนฟุตพ
ร้ินทข์ององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซ
เรือนกระจกระดับเมืองเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาสู่เมือง
คาร์บอนตํ่า

    5,500,000.00   5,500,000.00 วิธีตกลง มหาวิทยาลัยเชียงให
ม่ (โครงการวิจัย)

    5,500,000.00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(โครงการวิจัย)

5,500,000.00 เปน็การจ้างส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนที่เปน็
นิติบคุคลและมิได้มีวัตถุประสงค์
แสวงหากําไร หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
ใหก้ารสนับสนุนใหดํ้าเนินการจ้าง
ได้โดยตรง

สัญญาที่ 15/2560 31/10/2559

จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนิน
โครงการศึกษาผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจไทย ในการใช้
กลไกราคา เพื่อลดก๊าซเรือน
กระจกเพิ่มเติมจากเปา้หมาย
ของประเทศภายหลังป ี2563

    1,800,000.00   1,800,000.00 วิธีตกลง มหาวิทยาลัยธรรมศา
สตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
(ศูนย์บริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร์-วิจัย)

    1,800,000.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ 
(ศูนย์บริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร์-วิจัย)

1,800,000.00 เปน็การจ้างส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนที่เปน็
นิติบคุคลและมิได้มีวัตถุประสงค์
แสวงหากําไร หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
ใหก้ารสนับสนุนใหดํ้าเนินการจ้าง
ได้โดยตรง

สัญญาที่ 16/2560 31/10/2559

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนา
และปรับปรุงชุดข้อมูล
สารสนเทศสถานการณ์ก๊าซ
เรือนกระจกเชิงพื้นที่ ภาค
เกษตร ปา่ไม้ และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน

    1,196,650.00   1,196,650.00 วิธีตกลง มหาวิทยาลัยเกษตร
 ศาสตร์

    1,195,900.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,195,900.00 เปน็การจ้างส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนที่เปน็
นิติบคุคลและมิได้มีวัตถุประสงค์
แสวงหากําไร หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
ใหก้ารสนับสนุนใหดํ้าเนินการจ้าง
ได้โดยตรง

สัญญาที่ 17/2560 31/10/2559

จ้างที่ปรึกษโครงการการ
ประเมินปริมาณก๊าซเรือน
กระจกในชั้นบรรยากาศด้วย
เทคโนโลยีการสํารวจข้อมูล
ระยะไกล (Remote Sensing) 
ระยะที่ 2 ในพื้นที่ประเทศไทย

    1,800,000.00   1,800,000.00 วิธีตกลง สถาบนัวิจัยและให้
คําปรึกษาแหง่
มหาวิทยาลัยธรรมศา
สตร์

    1,799,700.00 สถาบนัวิจัยและให้
คําปรึกษาแหง่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปน็การจ้างส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนที่เปน็
นิติบคุคลและมิได้มีวัตถุประสงค์
แสวงหากําไร หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
ใหก้ารสนับสนุนใหดํ้าเนินการจ้าง
ได้โดยตรง

สัญญาที่ 18/2560 31/10/2559

จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนิน
โครงการนําร่องระบบการซ้ือ
ขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจของประเทศ
ไทย ปทีี่ 3

    6,500,000.00   6,500,000.00 วิธีตกลง อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิเพื่อสถาบนั
รับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ

    6,468,150.00 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
เพื่อสถาบนัรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ

6,468,150.00 เปน็การจ้างส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนที่เปน็
นิติบคุคลและมิได้มีวัตถุประสงค์
แสวงหากําไร หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
ใหก้ารสนับสนุนใหดํ้าเนินการจ้าง
ได้โดยตรง

สัญญาที่ 19/2560 31/10/2559
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88 1,799,700.00
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