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ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้

เสนอราคา
 ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

 ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

1 หมวกระดาษ จํานวน 7,500 ใบ ใช้
กระดาษกล่องแปง้หลังเทา 270 แกรม
 พิมพ์ 4/0 สี ปั้มไดคัตปรุ-ฉีกรูปหมวก
 ขนาดกางออก 12.4 x 25.20 นิ้ว

      36,000.00       36,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ไอดี.ปรินท ์จํากัด  34,507.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 112/2560 04/01/2560

2 จ้างลงข่าวประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ CITC ใน
หนังสือพิมพ์แจกฟรี

    571,000.00      571,000.00 ตกลงราคา บริษัท โพสต์ 
พับลิชชิง จํากัด 
(มหาชน)

     557,470.00 บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด 
(มหาชน)

 557,470.00 เปน็พัสดุที่จําเปน็ต้องซ้ือจาก
ผู้ผลิต หรือผู้แทนจําหน่าย
โดยตรง หรือเปน็งานที่ต้องจ้าง
ผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มี
ความชํานาญเปน็พิเศษ เช่น 
งานจ้างโฆษณา งานจ้าง
ประชาสัมพันธ์

113/2560 4/1/2560

3 จ้างพิมพ์หนังสือ แนวทางการทวน
สอบคาร์บอนฟุตพร้ินขององค์กร และ
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพ
ร้ินทข์ององค์กร

    150,000.00      150,000.00 ตกลงราคา -  - บริษัท พีท ูดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินท ์จํากัด

 149,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 115/2560 04/01/2560

4 จ้างทําส่ือประชาสัมพันธ-์กระเปา๋ผ้า
ร่มพับเก็บได้ จํานวน 1,000 ใบ

      69,550.00       69,550.00 ตกลงราคา -  - บริษัท เก้า พอเพียง พรีเมี่ยม 
จํากัด

 69,550.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 114/2560 05/01/2560

5 จ้างพัฒนาระบบการรายงานปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสําหรัาบ
การจัดทําคาร์บอนฟุตพร้ินทข์อง
องค์กรแบบออนไลน์ (CFO 
Reporting Platform) เพื่อขึ้น
ทะเบยีนคาร์บอนฟุตพร้ินทข์อง
องค์กรของประเทศไทย

    689,000.00      689,000.00 สืบราคา บริษัท พรีนีโค 
จํากัด

     663,400.00 บริษัท พรีนีโค จํากัด  663,400.00 ยื่นข้อเสนอรายเดียว และ
ข้อเสนอเปน็ประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงาน

สัญญาที่ 26/2560 05/01/2560

6 วัสดุเพื่อจัดสถานที่ติดต้ังพระบรม
ฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหา
วชิราลงกรณ

    ตกลงราคา -  - เงินสด  2,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001388 08/01/2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

วนัที่ 10 กุมภาพันธ ์2560



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้

เสนอราคา
 ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตก
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 ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญา
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การซ้ือหรือจ้าง

7 เส้ือโปโล สีดํา ผลิตจากผ้า CVC จูติ 
ปกฐานเชิ๊ต ปกัโลโก้ 3 จุด (ปก/อก/
แขน) มีกระเปา๋ จํานวน 200 ตัว

      55,640.00       55,640.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ว.ีท.ีเค. อิมปอร์ตแอนด์
เอ็กปอร์ต จํากัด

 55,640.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 116/2560 09/01/2560

8 มาสคอตตัวปศีาจคาร์บอน - ขนาด
มาตรฐาน สูง 65-70 ซม.  - โครงอีพี
อีหุ้มผ้าขนสัตว์ + ตา ปาก ทําสี  - ชุด
บอด้ีสูทผ้าโซร่อน หรือ ผ้าขนสัตว์  - 
ติดพัดลมระบายอากาศในหวั 1 ตัว  -
 ปกัโลโก้ตามแบบ   - รองเทา้หุ้มหนัง
พีวีซี หรือ ผ้าขนสัตว์

      32,100.00       32,100.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ไทยมาสคอต จํากัด         32,100.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 117/2560 09/01/2560

9 มาสคอตเด็กชาย-หญิง จํานวน 1 ชุด 
ราคาไม่รวม VAT 25,000 บาท  - 
ขนาดมาตรฐาน สูง 65-70 ซม. -โครง
หวัไฟเบอร์กล๊าสหุ้มผ้าขนสัตว์ + 
หน้าทสีี   -ชุดบอด้ีสูทผ้าโซร่อน + ถัง
ดันทรงเพิ่มความอ้วน  -ติดพัดลม
ระบายอากาศในหวั 1 ตัว  -ปกัโลโก้
ตามแบบ - รองเทา้หุ้มหนังพีวีซี หรือ 
ผ้าขนสัตว์ จํานวน 2 ตัว

      53,500.00       53,500.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ไทยมาสคอต จํากัด         53,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 117/2560 09/01/2560

10 จ้างพัฒนาระบบบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายในประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560

    900,000.00      900,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ทริส 
คอร์ปอเรชั่น 
จํากัด

     898,800.00 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด  898,800.00 เปน็การจัดหาจากผู้รับจ้างราย
เดิมที่องค์การเหน็ผลงานเปน็ที่
ประจักษ์

สัญญาที่ 27/2560 09/01/2560

11 จ้างทําชุดเต็นทอ์ุโมงค์โลกร้อน       16,050.00       16,050.00 ตกลงราคา -  - เงินสด  16,050.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 118/2560 10/01/2560

12 ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ 
ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ใช้
เดินทางจาก กทม.ไป จ.
พระนครศรีอยุธยา ไป-กลับ  ไม่รวม
ค่าน้ํามันและค่าผ่านทาง

        2,000.00         2,000.00 ตกลงราคา -  - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง  2,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001416 11/01/2560
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เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
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13 จ้างที่ปรึกษาดําเนินโครงการพัฒนา
แนวทางการส่งเสริมภาค เอกชน
สนับสนุนปา่ลดโลกร้อน

  1,600,000.00   1,600,000.00 วิธีตกลง มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร์

  1,600,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  1,600,000.00 เปน็การจ้างส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนที่
เปน็นิติบคุคลและมิได้มี
วัตถุประสงค์แสวงหากําไร หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีใหก้าร
สนับสนุนใหดํ้าเนินการจ้างได้
โดยตรง

สัญญาที่ 28/2560 11/01/2560

14 เช่ารถเก๋ง SUV ลงพื้นที่ปฏบิติังาน ใน
วันที่ 12 - 13 มกราคม 2560 รวม 2 
วัน  รับรถที่สนามบนิจังหวัดสุราษฎร์
ธานี คืนรถที่สนามบนิจังหวัดกระบี่  
ไม่รวมค่าน้ํามันและค่าผ่านทาง

        6,000.00         6,000.00 ตกลงราคา -  - เงินสด  5,418.46 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001393 12/01/2560

15 จ้างทําบอร์ดสําหรับจัดนิทรรศการ 
สําหรับจัดนิทรรศการนอกสถานที่ 
ความรู้ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจก 
และลดโลกร้อน

      47,000.00       47,000.00 ตกลงราคา   บริษัท เจเอส ครีเอชั่น จํากัด  46,545.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 119/2560 12/01/2560

16 จ้างปรับปรุงส่ือประชาสัมพันธ์ 
Backdrop

        8,500.00         8,500.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ชุมอนันต จํากัด  8,239.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 120/2560 12/01/2560

17 จ้างจัดทําชุดความรู้ด้านการจัดการ
ผลกระทบจาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ ในบริบทของการวางแผน
เมืองและชุมชน

  1,180,000.00   1,180,000.00 วิธีพิเศษ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

  1,179,860.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์
วิจัยและฝึกอบรมการ
เปล่ียนแปลงของโลกแหง่
ภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้)

 1,179,860.00 เปน็พัสดุที่จําเปน็ต้องซ้ือจาก
ผู้ผลิต หรือผู้แทนจําหน่าย
โดยตรง หรือเปน็งานที่ต้องจ้าง
ผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มี
ความชํานาญเปน็พิเศษ เช่น 
งานจ้างโฆษณา งานจ้าง
ประชาสัมพันธ์

สัญญาที่ 29/2560 12/01/2560

18 วัสดุสําหรับตกแต่งนิทรรศการ และ
วัสดุสําหรับชุดเต้นอุโมงค์โลกร้อน 
(ลูกโปง่ 120 ลูก พร้อมอุปกรณ์การ
เปา่) เทอร์โมมิเตอร์สําหรับวัดอุณหภมูิ
 4 ชุด

          490.00            490.00 ตกลงราคา -  - เงินสด  490.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001396 13/01/2560
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19  จ้างเหมารถบรรทกุ 4 ล้อ ขนของ ขา
ไปและขากลับ จาก อบก. - ทําเนียบ
รัฐบาล –อบก. จํานวน 2 ขา รอบละ 
1,500 บาท

        4,500.00         4,500.00 ตกลงราคา -  - เงินสด  4,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001459 13/01/2560

20 ค่าเช่ารถเก๋งในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 
วันที่ 16 มกราคม 2560 รับ-คืน รถที่
สนามบนิจังหวัดพิษณุโลก ไม่รวมค่า
ผ่านทางและน้ํามัน

        1,339.64         1,339.64 ตกลงราคา -  - บริษัท เวิลด์คลาส เรนท ์อะ 
คาร์ จํากัด

 1,339.64 เปน็ราคาที่เหมาะสม 121/2560 13/01/2560

21 พิธีกร (MC) ในการประชุม
ระดับประเทศ (ร่าง แผนที่นําทางการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ภายหลังป ีพ.ศ. 2563) ในวันที่ 20 
มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 
09.00-11.00 น.

      40,000.00       40,000.00 ตกลงราคา -  - นางสาวเขมสรณ์ หนูขาว  40,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 122/2560 16/01/2560

22 สมุดโน๊ตพร้อมปรกกา (มีเส้นบรรทดั)
 ขนาดประมาณ กว้าง 11.5 ซม. x 
ยาว 18 ซม.สกรีนโลโก้ 1 สี 1 จุด 
จํานวน 400 ชุด

      32,100.00       32,100.00 ตกลงราคา -  - บริษัท เกรทพรีเมี่ยม จํากัด  32,100.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 123/2560 16/01/2560

23 กระติกสแตนเลสเก็บความร้อน-เย็น 
12-20 ซ.ม. ขนาด 500 Ml. ติด
สต๊ิกเกอร์โลโก้ TGO 1 สี 1 จุด ที่ตัว
กระติก บรรจุกล่องมีผ้ารองซาติน 
แพ็คชิ้น/ชิ้น ฝากล่องเจาะหน้าต่าง   
จํานวน 40 ชุด ราคาชุดละ 255.00 
บาท

      10,914.00       10,914.00 ตกลงราคา -  - บริษัท พรประเสริฐ อินเตอร์
เทรด จํากัด

 10,914.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 124/2560 16/01/2560

24 ของสนับสนุนการจัดงานวันเด็ก
แหง่ชาติ ป ี2560 (รถจักรยาน ขนาด
ล้อ 24 นิ้ว)

      10,650.00       10,650.00 ตกลงราคา -  - บริษัท เอก-ชัย ดิสตริบวิชั่น 
ซิสเทม จํากัด

 10,650.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001394 18/01/2560

25 ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน
ขับรถ ใช้เดินทางในวันที่ 19 มกราคม
 2560  ใช้เดินทางจาก กทม. ไป จ.
สมุทรสงคราม ไป-กลับ ไม่รวมค่า
น้ํามันและค่าผ่านทาง

        1,800.00         1,800.00 ตกลงราคา -  - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง  1,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001417 18/01/2560

26 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม         3,070.00         3,070.00 ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้  3,070.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001397 19/01/2560



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้

เสนอราคา
 ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

 ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

27 จ้างทําส่ือประชาสัมพันธ์ (จ้างผลิต
หมวกแก๊ป หมวกปกีรอบ)

      57,780.00       57,780.00 ตกลงราคา -  - บริษัท ว.ีท.ีเค. อิมปอร์ตแอนด์
เอ็กปอร์ต จํากัด

 57,780.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 125/2560 19/01/2560

28 ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม         5,255.00         5,255.00 ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้  5,255.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001398 20/01/2560

29 ค่าถ่ายเอกสาร         2,500.75         2,500.75 ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้  2,500.75 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001399 20/01/2560

30 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม         3,972.00         3,972.00 ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้  3,972.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001400 20/01/2560

31 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
พนักงานขับรถ ใช้เดินทางจากจังหวัด
พัทลุง ไปสงขลา และเดินทางในพื้นที่
จังหวัดสงขลา   ในวันที่ 23 -25 ม.ค. 
60  ไม่รวมค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

    ตกลงราคา -  - บริษัท นิพัทธ์ พาเที่ยว จํากัด  5,900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001414 23/01/2560

32 เช่ารถยนต์ตู้ 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงาน
ขับรถยนต์ สําหรับปฏบิติังาน จ. 
สระบรีุ และ จ. ระยอง

      36,000.00       36,000.00 ตกลงราคา -  - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง  36,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 126/2560 23/01/2560

33 จ้างทําส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
แอนิเมชั่น (Animation) เร่ือง การใช้
งานระบบทะเบยีนคาร์บอนเครดิต 
(Registry System)

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

 100,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 127/2560 23/01/2560

34 กระดาษเยื่อเวียนใหม่ A4  200  รีม       37,450.00       37,450.00 ตกลงราคา -  - หา้งหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร ซัม 
เอ็นเตอร์ไพร์ส

 37,450.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001402 24/01/2560

35 - เช่ารถเก๋งลงพื้นที่ปฏบิติังาน ในวันที่ 
 19-20 มกราคม 2560  จํานวน 2 วัน
 ใช้เดินทางจากในพื้นที่จังหวัดบรีุรัมย์ 
 จํานวน 1  คัน  (24 ชม. คิดเปน็ 1 
วัน )  ราคาวันละ 2,000 บาท

        2,198.00         2,198.00 ตกลงราคา -  - ริาัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนล
เรนท ์อะคาร์ จํากัด

 2,198.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001403 24/01/2560

36 จ้างเหมาผลิตเพลงด้านการลดก๊าซ
เรือนกระจก ลดโลกร้อน จํานวน 5 
เพลง

      10,000.00       10,000.00 ตกลงราคา -  - หา้งหุ้นส่วนจํากัด สิรวี กรุ๊ป  10,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 128/2560 24/01/2560



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้

เสนอราคา
 ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

 ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

37 จ้างลงประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร
ประธานและคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก ขนาด 5 X 5  คอลัมน์นิ้ว  
พิมพ์ ขาว-ดํา ลงโฆษณา 3 วัน แถม
ฟรี 3 วัน

      54,570.00       54,570.00 ตกลงราคา -  - บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)  54,570.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 129/2560 25/01/2560

38 จ้างลงประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร
ประธานและคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก Packge Diamond ขาว-ดํา 
ขนาดคอลัมส์ 5X5  ลงในหนังสือพิมพ์
 กรุงเทพธุรกิจ 7 วัน เดอะเนชั่น 7 วัน
 คมชัดลึก 1 วัน และใน websitte 
Nationejobs.com Uip มากกว่า 
12,000/วัน

      80,500.00       80,500.00 ตกลงราคา -  - บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน)

 80,490.75 เปน็ราคาที่เหมาะสม 130/2560 25/01/2560

39 ต่ออายุสิทธิก์ารใช้งาน (License) 
ของอุปกรณ์รักษาความปลอดภยั 
(Firewall) บนระบบทะเบยีนคาร์บอน
เครดิตของประเทศไทย ยี่หอ้ Check 
Point UTM-1 รุ่น 4200 ระยะเวลา 1
 ป ี1 ก.พ. 60-31 มก.ค.61

    112,350.00      112,350.00 ตกลงราคา -  - บริษัท เอส พี แอดวานซ์ 
เทคโนโลยี จํากัด

 112,350.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 131/2560 30/01/2560

40 โทรโข่งพร้อมไมค์ มีไซเรน ขนาด 80 
วัตต์ 9" อัดเสียงได้ สามารถเชื่อมต่อ
กับ USB/SD การ์ด Bluetooth 
แบตลิเทยีมชาร์จได้ ใส่ถ่านไฟฉาย 
ขนาด 8x4.5 V (Size C) ได้

        2,065.50         2,065.50 ตกลงราคา -  - หจก.ทพิวรรณอีเล็คทรอนิต  2,065.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001408 31/01/2560

41 จ้างเหมาปฏบิติังานเปน็รายเดือน เร่ิม
ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 
กันยายน 2560 ในโครงการ LESS

    152,000.00      152,000.00 ตกลงราคา -  - นางสาวขนิษฐา  ต้ังกิจวรกุล  152,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 132/2560 31/01/2560


