
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อ
หรือจ้าง

1 อุปกรณ์สําหรับจัดงาน พาน จํานวน 2 อัน 800                800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุมาสังฆภัณฑ์ 800 ร้านอุมาสังฆภัณฑ์             800.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001980 03/07/2561

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ภายใต้โครงการ โครงการ
พัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือน
กระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซ
เรือนกระจกที่เหมาะสม-ดําเนินการเอง

9,477.21              9,477.21 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 
(มหาชน)

9,477.21 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)          9,477.21 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001995 05/07/2561

3 ชุดข้อมูลสถิติของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ราคาข้อมลบนแผ่น
แม่เหล็ก ราคาข้อมูลบนแผ่นแม่เหล็ก จํานวน 
20,000 ตัวอักษร

40,000.00            40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กรมอุตุนิยมวิทยา 40,000.00 กรมอุตุนิยมวิทยา         40,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 165/2561 05/07/2561

4 จ้างออกแบบสื่อดิจิตัลในรูปแบบ Info graphic 
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 
จํานวน 4 แบบ

30,000.00            30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปริเยศ  จันทร์จําปา 30,000.00 นางสาวปริเยศ  จันทร์จําปา         30,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001988 06/07/2561

5 ค่าถ่ายเอกสารเพื่อใช้ประกอบการชี้แจง
งบประมาณเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการ จํานวน
 50 เล่ม

3,733.00              3,733.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,733.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้          3,733.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1002007 06/07/2561

6 จ้างดําเนินการแปล และจัดทําสรุปผลการประชุม
วิชาการนานาชาติ The 4th CITC Regional 
Conference 2018 “Accelerating the Paris 
Agreement Implementation through 
Climate Finance, Technology and 
Capacity building” ระหว่างวันที่ 17-19 
กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์
 กรุงเทพ

30,000.00            30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชญา  พฤกษมาศน์ 30,000.00 นายวิชญา  พฤกษมาศน์         30,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001993 10/07/2561

7 เครื่องฟอกอากาศ สามารถจับอนุภาคขนาดเล็ก
มาก ๆ ได้ถึง 2.5 PM จํานวน 1 เครื่อง 
รับประกัน 1 ปี

16,975.00            16,975.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 
(มหาชน)

16,975.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)         16,975.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001994 11/07/2561

ประจําเดือน กรกฎาคม 2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
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ในการซื้อ
หรือจ้าง

8 เช่ารถยนต์เก๋ง 1 คัน ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 
2561 (24 ชม. คิด 1 วัน) ไม่รวมค่าน้ํามัน รับ-ส่ง
 รถ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จ.กรุงเทพฯ  เดินทาง
ไปยัง จ.นครราชสีมา

4,047.00              4,047.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

4,047.00 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลเรนท์
 อะ คาร์ จํากัด

         4,047.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001996 12/07/2561

9 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ (X Stand) ถังน้ํา ขนาด 
60 x 160 ซม.ชิ้นงานพีพีกรอสซี่+เคลือบด้าน 
ฐานถังน้ํา 2 ชุด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4,280.00              4,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอส ครีเอชั่น จํากัด 4,280.00 บริษัท เจเอส ครีเอชั่น จํากัด          4,280.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1002002 12/07/2561

10 จ้างจัดทํากระเป๋าแคนวาส จํานวน 220 ใบ 43,054.00            43,054.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอลิสา รังสิยะโรจน์ 43,054.00 นางสาวอลิสา รังสิยะโรจน์         43,054.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1002009 12/07/2561

11 ค่าเช่ารถยนต์เก๋ง จํานวน 1 คัน ในวันที่ 15-16 
ก.ค. 61 (24 ชม. คิดเป็น 1 วัน) ไม่รวมค่าน้ํามัน 
รับคืนรถที่สนามบินสุวรรณภูมิ ใช้เดินทางไป
จังหวัดเพชรบุรี

2,206.80              2,206.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

2,206.80 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลเรนท์
 อะ คาร์ จํากัด

         2,206.80 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001999 13/07/2561

12 เช่ารถบรรทุก 4 ล้อ  จํานวน 1 คัน จาก อบก. 
ไปยังโรงแรม พลูแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ ใน
วันที่ 16 และ 18 กรกฎาคม 2561

3,700.00              3,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศักนรินทร์ รัตนพล 3,700.00 นายศักนรินทร์ รัตนพล          3,700.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1002000 13/07/2561

13 ปากกาหมึกเจล ขนาด 0.5 มิลลิเมตร พร้อม
สกรีนโลโก้ อบก. 1 สี จํานวน 2,000 ด้าม

37,450.00            37,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โบนันซ่าพรีเมียม 
กรุ๊ป จํากัด

37,450.00 บริษัท โบนันซ่าพรีเมียม กรุ๊ป จํากัด         37,450.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1002003 16/07/2561

14 จ้างออกแบบ Infographic จํานวน 25 ภาพ 48,000.00            48,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระพงษ์   แซ่หว่อง 48,000.00 นายวีระพงษ์ แซ่หว่อง         48,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1002016 16/07/2561

15 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน -โครงการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา

50,322.58            50,322.58 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัชสกล  ธนาดิลก 50,322.58 นายชัชสกล  ธนาดิลก         50,322.58 เป็นราคาที่เหมาะสม 164/2561 16/07/2561

16 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม การประชุม
คณะกรรมการ อบก. ครั้งที่ 7/2561 จํานวน 20 
เล่ม

2,810.00              2,810.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,810.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้          2,810.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1002005 17/07/2561

17 รถเข็นอเนกประสงค์ พับเก็บได้ - รถเข็นตะกร้า 
พับได้  จํานวน 2 คัน

1,605.00              1,605.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร ซัม
 เอ็นเตอร์ไพร์ส

1,605.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็น
เตอร์ไพร์ส

         1,605.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1002010 20/07/2561
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18 เครื่องทําลายเอกสาร MARTIN YALE รุ่น 
Confidential ขนาดกลาง จํานวน 1 เครื่อง

13,375.00            13,375.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร ซัม
 เอ็นเตอร์ไพร์ส

13,375.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็น
เตอร์ไพร์ส

        13,375.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1002015 20/07/2561

19 แท็กห้อยกระเป๋าผ้าขาวม้า TGO-CITC คละสี
คละลาย -ขนาดสูง 3นิ้ว -ไดคัทเป็นรูปโลกพร้อม
ปัก(ตามแบบ) จํานวน 500 ชิ้น

36,380.00            36,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด พาคาเมี่ยน 36,380.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด พาคาเมี่ยน         36,380.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1002021 20/07/2561

20 ป้ายห้อยกระเป๋าทําจากยาง จํานวน 1,000 ชิ้น 44,940.00            44,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวเมอร์ดีไซน์  จํากัด 44,940.00 บริษัท ฮิวเมอร์ดีไซน์  จํากัด         44,940.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1002023 20/07/2561

21 ดําเนินการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อบรรเทา
ภาวะดลกร้อนในระดับโรงเรียน วันที่ 27 
มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยาคม
 จ.นนทบุรี

90,682.50            90,682.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สาระพันปันสุข 
วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด

90,682.50 บริษัท สาระพันปันสุข วิสาหกิจ
เพื่อสังคม จํากัด

        90,682.50 เป็นราคาที่เหมาะสม 1002011 23/07/2561

22 ค่าเช่ารถเก๋งวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 จํานวน  1
 คัน x 1 วัน  จังหวัดน่าน  ไม่รวมค่าน้ํามันและ
ค่าผ่านทาง

1,200.00              1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอารมณ์ คําปา 1,200.00 นายอารมณ์ คําปา          1,200.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1002018 24/07/2561

23 เช่ารถเก๋ง 1 คัน ในวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2561
 จํานวน 2 วัน (24 ชม. คิดเป็น 1 วัน) รับ-ส่งรถ
ที่สนามบินเชียงราย ไม่รวมค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

3,724.00  3,724.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

3,724.00 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลเรนท์
 อะ คาร์ จํากัด

         3,724.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1002025 26/07/2561

24 ปากกาเซ็นชื่อฐานกลม  จํานวน 1 ด้าม และสมุด
ลงนามถวายพระพร  จํานวน 1 เล่ม

589                589.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จํากัด สาขา
ลาดพร้าว

589 บริษัท บีทูเอส จํากัด สาขา
ลาดพร้าว

            589.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1002017 31/07/2561

25 พานเทียนแพมาลัยผ้า จํานวน 1 ชุด 750                750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อึ้งไท้เส็ง 750 ร้าน อึ้งไท้เส็ง             750.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1002019 31/07/2561


