
แบบ สขร.1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้
เสนอราคา

ราคาที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

จ้างทําใบปลิวประชา 
สัมพันธ์ระบบทะเบียน
คาร์บอนเครดิตของประเทศ
ไทย

   10,000.00 0.00 ตกลงราคา - 0.00 นางวรางคณา วีระเศรษฐ์ศิริ 10,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 225/2560 02/06/2560

จ้างถ่ายเอกสารประกอบ 
การสัมมนาเรื่อง “ประเทศ
ไทยกับระบบการซื้อขาย
ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือน
กระจก”

     4,910.00 0.00 ตกลงราคา - 0.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,594.90 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001547 05/06/2560

จ้างรถบรรทุก 4 ล้อ ขนของ
ไปจัดนิทรรศการ ณ ไบเทค 
บางนา วันที่ 7 มิ.ย.60

 1,500.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 นายศักรินทร์ รัตนพล 1,500.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001543 06/06/2560

เช่ารถยนต์เก๋งเพื่อใช้สําหรับ
การเดินทางไปติดตามและ
ประเมินผลโครงการ CDM 
และ T-VER วันที่ 6-8 มิ.ย.60
 (ปทุม ลพบุร และ สระบุรี)

     6,000.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

5,697.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001546 06/06/2560

จ้างพิมพ์นามบัตร เจ้าหน้าที่ 
จํานวน 500 แผ่น

 1,500.00 0.00 ตกลงราคา - 1,337.50 บริษัท ธนาบุตร จํากัด 1,337.50 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001557 07/06/2560

ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
เอกสาร

 7,088.50 0.00 ตกลงราคา . 0.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 7,088.50 เป็นราคาที่เหมาะสม 226/2560 07/06/2560

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

ลําดับที่

1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงาน
ขับรถยนต์เดินทางไปบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 
(มหาชน) โรงงานนวนคร จ. 
ปทุมธานี ในวันที่ 8 มิถุนายน
 2560 จํานวน 1 คัน และ
เดินทางไปบริษัท ที.ซี.ฟาร์
มาซูติคอล จํากัด จังหวัด
สมุทรปราการ ในวันที่ 20 
มิถุนายน 2560

     4,000.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 3,600.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001544 08/06/2560

เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงาน
ขับรถยนต์จํานวน 1 คัน เพื่อ
เดินทางไปติดตามและ
ประเมินผลโครงการ โครงการ
 5MW Thap Sakae 
Photovoltaic Solar Cell 
Power Plant Project, 
Thailand ณ ตําบลนาหูกวาง
 อําเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบ คีรีขันธ์  ในวันที่  9
 มิถุนายน 2560

     2,500.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,500.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001545 09/06/2560

จ้างลงประชาสัมพันธ์ 
Packge Diamond ขาว-ดํา 
ขนาดคอลัมส์ 5X5  ลงใน
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ 7
 วัน เดอะเนชั่น 7 วัน คมชัด
ลึก 1 วัน และใน websitte 
Nationejobs.com Uip 
มากกว่า 12,000/วัน

 80,500.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

80,490.75 เป็นราคาที่เหมาะสม 227/2560 12/06/25609
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จ้างผลิตสื่อแอนิเมชัน ชุด
การลดก๊าซเรือนกระจก ลด
โลกร้อน จํานวน 3 เรื่อง

140,000.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 นายวีระพงษ์ แซ่หว่อง 135,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 228/2560 12/06/2560

เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงาน
ขับรถยนต์ เพื่อใช้สําหรับการ
เดินทางไปเข้าร่วมประชุม
วิชาการคณะทํางานอาเซียน
ด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7 และ 
ครั้งที่ 11 ระหว่างสนามบิน
เชียงใหม่ กับ โรงแรมฮอร์
ไรชั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท
จังหวัดเชียงใหม่

     6,400.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 นายต่วน ปะทิ 6,400.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001566 13/06/2560

จ้างพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
สาหรับกลไกการลดก๊าซ
เรือนกระจก  
(http://ghgreduction.tgo.o
r.th/)

320,000.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 บริษัท คัลเลอร์แพค ครี
เอชั่น จํากัด

315,650.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 230/2560 13/06/2560

เช่ารถยนต์เก๋ง  สําหรับเดิน 
ทางปฏิบัติงานเพื่อติดตาม
และประเมินผลโครงการ 
CDM และ T-VER จ.
นครราชสีมา วันที่ 13-15 
มิ.ย.60

 6,000.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

4,197.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001556 14/06/2560

จ้างเหมารถยนต์ตู้พร้อม
พนักงานขับรถ จํานวน 2 คัน
 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560

 17,600.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 17,600.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 229/2560 14/06/256014
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เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงาน
ขับรถยต์ จํานวน 1 คัน ใน
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ 
สํานักงานทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

 1,800.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 นายญาณวุฒิ หวังสิริไพศาล 1,800.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001550 15/06/2560

เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงาน
ขับรถยนต์ จํานวน 1 คัน 
เดินทางไปบริษัท สหวิริยา 
จํากัด (มหาชน)  ในวันที่ 15 
มิถุนายน 2560 และบริษัท 
โซลาตรอน จํากัด  ในวันที่ 
16 มิถุนายน 2560

 4,000.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 นายคมสันต์ องอาจ 3,600.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001560 15/06/2560

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
เอกสาร

 19,100.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 19,100.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 231/2560 15/06/2560

จ้างเหมารถยนต์ตู้พร้อม
พนักงานขับรถยนต์รับ-ส่ง 
และรอให้บริการผู้เข้าร่วม
การอบอรมเชิงปฏิบัติการ 
Training Agenda on 
Greenhouse Gas 
Inventory Management 
and Application of the 
2006 IPCC Guidelines for
 ASEANmCountries  จาก
ประเทศอาเซียน ระหว่าง 
อบก. สนามบินสุวรรณภูมิ 
และโรงแรมเมอเคียว สยาม 
ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน
 2560

 14,400.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 14,400.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 232/2560 15/06/2560

จ้างถ่ายเอกสาร  200.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 199.50 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001548 16/06/2560

จ้างพิมพ์ใบประกาศเกียรติ
คุณโครงการ LESS

 4,183.70 0.00 ตกลงราคา . 0.00 หจก. ทริปเปิ้ล เอ ก๊อปปี้ 4,183.70 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001551 16/06/256020
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จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 
250 x 100 ซม. จํานวน 1 
ป้าย

 350.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00  บริษัท ฮัลโหล อิงค์เจ็ท 
จํากัด

321.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001568 17/06/2560

เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงาน
ขับรถ เดินทางไปบริษัท VT 
Garment กรุงเทพฯ ในวันที่
 19  มิ.ย.60 และเดินทางไป
องค์การบริหารส่วนตําบล จ.
ลพบุรี ในวันที่ 20 มิ.ย.60

 4,000.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 4,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม .... 19/06/2560

จ้างเหมารถรางเพื่อศึกษาดู
งานโครงการประกวด
เทศบาลไทย ใส่ใจลดร้อนโลก
 จังหวัดตราด จํานวน 1 คัน 
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560

     6,000.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 นายผดุงศักดิ์ สามัญเมือง 6,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001559 20/06/2560

เช่ารถยนต์เก๋ง จํานวน 1 คัน 
เพื่อเข้าร่วมตรวจสอบความ
ใช้ได้และทวนสอบ โครงการ
 T-VER เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์
ชล อ.แม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 20 มิถุนายน 
2560

 2,000.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

1,190.80 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001562 20/06/2560

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
สําหรับใช้ประกอบการ
สัมมนา “Readiness on 
Global Carbon Offsetting
 Scheme for Aviation in 
Thailand” ในวันที่ 21 
มิถุนายน 2560

 3,405.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,405.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001552 21/06/256025
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เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงาน
ขับรถยนต์เดินทางไป บริษัท
 ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล จํากัด 
จังหวัดปราจีนบุรี  วันที่ 20 
มิ.ย. 60

 2,000.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 1,800.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001553 21/06/2560

เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงาน
ขับรถ จํานวน 1 คัน เพื่อ
เดินทางไปโครงการ Mae 
Klong Hydropower 
Project (CDM) ณ เขื่อนแม่
กลอง ตําบลม่วงชุม อําเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
วันที่ 21 มิถุนายน 2560

 2,000.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001554 21/06/2560

จ้างเหมาเรือเพื่อศึกษาดูงาน
ระบบนิเวศน์ทางทะเล และดู
งานด้านพัฒนาสู่เมือง
คาร์บอนต่ํา จังหวัดจันทบุรี 
ตราด และจังหวัดระยอง 
วันที่ 21 มิ.ย.60

 6,000.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 นางสาวเมธ์วดี เสรีเสถียร
ทรัพย์

6,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001558 21/06/2560

เช่ารถยนต์เก๋ง จํานวน 1 คัน 
เพื่อเข้าร่วมตรวจสอบความ
ใช้ได้และทวนสอบ โครงการ
 T-VER ณ มหาวิทยาลัย
พะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ 
21-22 มิถุนายน 2560 
จํานวน 1 วัน (ไม่เกิน 24 ชม.
 คิดเป็น 1 วัน)

     2,000.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

999.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001563 21/06/2560

เช่ารถเก๋งเพื่อเดินทางไปเข้า
ร่วมตรวจสอบความใช้ได้
และทวนสอบ โครงการ 
T-VER ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
 วันที่ 21 มิถุนายน 2560

 2,000.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

959.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001569 21/06/2560
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จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบ Backdrop การ
ประเมินปริมาณก๊าซเรือน
กระจกในชั้นบรรยากาศด้วย
เทคนิคการสํารวจระยะไกล

 19,500.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 นางวรางคณา วีระเศรษฐ์ศิริ 19,460.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 233/2560 21/06/2560

ครุภัณฑ์สํานักงาน (โต๊ะ
ทํางานและเก้าอี้ทํางาน) 
จํานวน 5 ชุด

 54,976.60 0.00 ตกลงราคา . 0.00 บริษัท ศรีเจริญ
เฟอร์นิเจอร์ จํากัด

54,976.60 เป็นราคาที่เหมาะสม 234/2560 22/06/2560

เช่ารถเก่งเพื่อเดินทางไป 
ติดตามและประเมินผล
โครงการ CDM และ T-VER  
ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย วันที่ 
23 มิถุนายน 2560 และ
จังหวัดร้อยเอ็ด  วันที่ 28  
มิถุนายน 256

 4,000.00 0.00 ตกลงราคา - 4,000.00 บจก.เอ็ดดี้ เร้นท์ อะ คาร์ 
(สาขาที่ 2)                   
และบริษัท ไทยอินเตอร์
เนชั่นแนลเร้นท์ อะ คาร์  
จํากัด

2,617.80 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001572 23/06/2560

ถ่ายเอกสารเข้าเล่มใช้ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
องค์การฯ ครั้งที่ 6/2560  
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560

 4,910.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,334.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001564 26/06/2560
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จ้างเหมารถยนต์ตู้พร้อม
พนักงานขับรถยนต์เดินทาง
ไปเข้าร่วมตรวจสอบความ
ใช้ได้และทวนสอบ โครงการ
 T-VER ไปรับเจ้าหน้าที่ ณ 
บริษัท โกลว์พลังงาน จํากัด 
(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด เลขที่ 3 ถ.ไอ-4 อ.
เมือง จ.ระยอง  ในวันที่  26 
มิถุนายน 2560 และเดินทาง
ไปบริษัท ไทยวา จํากัด 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ใน
วันที่  27 มิถุนายน 2560 
และเดินทางกลับ กทม. รวม 
2 วัน

 4,400.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 4,400.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001565 26/06/2560

จ้างตรวจสอบความใช้ได้ 
(Validation) และ/หรือ การ
ทวนสอบ (verification) 
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (Thailand
 Voluntary Emission 
Reduction Program: 
T-VER)”  จํานวน 2 
หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท อีทีซี
 ไบโอพาวเวอร์ จํากัด และ
บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด 
(มหาชน) และเพื่อทวนสอบ 
จํานวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ 
บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัส
ตรี จํากัด (มหาชน)

223,000.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระ
บรมราชูปถัมภ์

223,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 235/2560 26/06/2560

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 
9 รายการ

 12,000.00 0.00 ตกลงราคา - 11,866.3
0

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร 
ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

11,866.30 - 1001561 27/06/256037
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จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน
 7 รายการ

 4,700.00 0.00 ตกลงราคา - 3,959.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร 
ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

3,959.00 ราคาเหมาะสม 1001567 28/06/2560

จ้างเหมาดําเนินการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับ
บุคคล ของ อบก.

  244,000.00 ตกลงราคา . นายนารถ จันทวงศ์ 244,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 236/2560 29/06/2560

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
ประกอบการสัมมนา “แนว
ทางการประเมินคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กรของ
ประเทศไทยและการคํานวณ
ประมาณการหล่อยก๊าซเรือน
กระจกในภาค IPPU” ใน
วันที่ 30 มิ.ย.60

     4,047.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 4,047.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001570 30/06/2560

เช่ารถเก๋งในพื้นที่ จ. สงขลา 
วันที่ 30 มิ.ย.60 จาก

 2,000.00 0.00 ตกลงราคา . 0.00 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

1,240.80 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001575 30/06/256041
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