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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

1. จ้างทําความสะอาดสํานักงาน 
และงานบริการการประชุม 
ระยะเวลา 1 ปี

136,800.00         136,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง เมฆกิจ 136,432.25 นางสมปอง เมฆกิจ 136,432.25 ด้านคุณภาพและราคา 003/2561 01/10/2560

2. ค่าเช่าพื้นที่ฝากเว็บไซต์ขนาด 10
 GB (10,000 MB) และ
ฐานข้อมูลขนาด 100 MB 
ระยะเวลา 1 ปี (เดือนตุลาคม 
2560 - กันยายน 2561)

42,239.94  42,239.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จํากัด 42,239.94 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต
 จํากัด

42,237.38 ด้านคุณภาพและราคา 1001747 01/10/2560

3. จ้างทําความสะอาดสํานักงาน 
และงานบริการการประชุม 
ระยะเวลา 1 ปี

143,280.00  143,280.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา คงดี 142,894.83 นางอรัญญา คงดี 142,894.83 ด้านคุณภาพและราคา 001/2561 02/10/2560

4. จ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2 
ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61

150,000.00  150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพชร จันทร 149,596.76 นายพชร จันทร 149,596.76 ด้านคุณภาพและราคา 004/2561 02/10/2560

5. จ้างพนักงานขับรถยนต์  วันที่ 2 
ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61

144,000.00  144,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐภูมิ วงเพ็ง 143,612.90 นายรัฐภูมิ วงเพ็ง 143,612.90 ด้านคุณภาพและราคา 005/2561 02/10/2560

6. จ้างเหมาปฏิบัติงาน วันที่ 2 ต.ค. 
60 - 30 ก.ย. 61

271,200.00  271,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิธาณี ยุทธศิลป์เสวี 270,470.96 นางสาวศิธาณี ยุทธศิลป์
เสวี

270,470.96 ด้านคุณภาพและราคา 006/2561 02/10/2560

7. จ้างเหมาปฏิบัติงาน วันที่ 2 ต.ค. 
60 - 30 ก.ย. 61

280,800.00  280,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริพงษ์ เกิดสว่าง 280,045.15 นายศิริพงษ์ เกิดสว่าง 280,045.15 ด้านคุณภาพและราคา 007/2561 02/10/2560

8. จ้างเหมาปฎิบัติงาน วันที่ 2 ต.ค. 
2560 - วันที่ 30 กย. 2561

231,600.00  231,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนมน โรจนสุวรรณ 230,977.41 นางสาวธนมน โรจน
สุวรรณ

230,977.41 ด้านคุณภาพและราคา 008/2561 02/10/2560

9. จ้างเหมาปฏิบัติงาน วันที่ 2 ต.ค. 
2560 - 30 ก.ย. 2561

268,800.00  268,800.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐชา  รจนาสม 268,077.41 นายณัฐชา  รจนาสม 268,077.41 ด้านคุณภาพและราคา 009/2561 02/10/2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
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10. จ้างเหมาปฏิบัติงาน วันที่ 2 ต.ค. 
60 - 30 ก.ย. 61

211,200.00  211,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววริษฐา  ศรีพระราม 210,632.25 นางสาววริษฐา ศรี
พระราม

210,632.25 ด้านคุณภาพและราคา 010/2561 02/10/2560

11. เช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ 
(Co-Location ประเภท Share 
Rack) ขนาด 2U ประจําเดือน
วันที่ 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61

51,360.00  51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน)

51,360.00 บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)

51,360.00 ด้านคุณภาพและราคา 012/2561 02/10/2560

12. จ้างเหมาปฏิบัติงาน วันที่ 2 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61

349,200.00  349,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา เนตรแสง
จันทร์

348,261.28 นางสาวอรอุมา เนตร
แสงจันทร์

348,261.28 ด้านคุณภาพและราคา 013/2561 02/10/2560

13. จ้างเหมาปฏิบัติงาน  วันที่ 2 ต.ค.
 2560 - 30 ก.ย. 2561

282,000.00  282,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรณิดา ปานทอง 282,000.00 นางสาวรณิดา ปานทอง 281,241.92 ด้านราคาและคุณภาพ 014/2561 02/10/2560

14. จ้างเหมาปฏิบัติงาน วันที่ 2 ต.ค. 
60 -30 ก.ย. 61

261,600.00  261,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีย์พร               
 วิสุทธากรณ์

260,896.76 นางสาวสุรีย์พร          
  วิสุทธากรณ์

260,896.76 ด้านราคาและคุณภาพ 015/2561 02/10/2560

15. จ้างเหมาปฏิบัติงาน วันที่ 2 ต.ค. 
2560- 30 ก.ย. 2561

228,000.00  228,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโศรยา ทองแถว 227,387.09 นางสาวโศรยา ทองแถว 227,387.09 ด้านราคาและคุณภาพ 016/2561 02/10/2560

16. จ้างเหมาปฏิบัติงาน วันที่ 2 ต.ค. -
 31 ธ.ค. 60

60,000.00  60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร ฟูเต็มวงศ์ 59,354.83 นายธนากร ฟูเต็มวงศ์ 59,354.83 ด้านราคาและคุณภาพ 017/2561 02/10/2560

17. จ้างเหมาปฏิบัติงาน 2 ต.ค. 60- 
30 ก.ย. 61

204,000.00  204,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรติพร ช้างน้อย 203,451.61 นางสาวรติพร ช้างน้อย 203,451.61 ด้านราคาและคุณภาพ 018/2561 02/10/2560

18. จ้างเหมาปฏิบัติงาน วันที่ 2 ต.ค. 
60 - 30 ก.ย. 61

356,400.00  356,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเฉลิมลักษณ์ ดิษย
ปัญญา

355,441.93 นางสาวเฉลิมลักษณ์ 
ดิษยปัญญา

355,441.93 ด้านราคาและคุณภาพ 019/2561 02/10/2560

19. จ้างเหมาปฏิบัติงาน วันที่ 2 ต.ค. 
60 -  30 ก.ย. 2561

264,000.00  264,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตุลาพร วรมิต 263,290.32 นางสาวตุลาพร วรมิตร 263,290.32 ด้านราคาและคุณภาพ 020/2561 02/10/2560

20. จ้างเหมาปฏิบัติงาน วันที่ 2 ต.ค. 
60 - 30 ก.ย. 61

210,000.00  210,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิศุทธิ์ โนนโคกสูง 209,435.48 นายพิศุทธิ์ โนนโคกสูง 209,435.48 ด้านราคาและคุณภาพ 021/2561 02/10/2560

21. จ้างเหมาปฏิบัติงาน วันที่  2 ต.ค.
 60 - 30 ก.ย. 61

240,000.00  240,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา  ตั้งกิจวรกุล 239,354.83 นางสาวขนิษฐา  ตั้ง
กิจวรกุล

239,354.83 ด้านราคาและคุณภาพ 022/2561 02/10/2560

22. จ้างเหมาปฏิบัติงาน วันที่ 2 ต.ค. 
 60 - 30 ก.ย. 2561

279,600.00  279,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธภัค วงษ์ตา 278,848.38 นางสาวเมธภัค วงษ์ตา 278,848.38 ด้านราคาและคุณภาพ 023/2561 02/10/2560

23. จ้างเหมาปฏิบัติงาน วันที่ 2 ต.ค. 
60 - 30 ก.ย. 61

210,000.00  210,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสโรชา  ฉัตรจันทร์ 209,435.47 นางสาวสโรชา           
ฉัตรจันทร์

209,435.47 ด้านราคาและคุณภาพ 024/2561 02/10/2560
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24. จ้างเหมาปฏิบัติงาน วันที่ 2 ต.ค. 
60- 30 ก.ย. 2561

312,000.00  312,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรณชัช  เกิดมงคล 311,161.28 นายรณชัช  เกิดมงคล 311,161.28 ด้านราคาและคุณภาพ 025/2561 02/10/2560

25. จ้างเหมาปฏิบัติงาน วันที่ 2 ต.ค. 
60 - 30 ก.ย. 61

241,200.00  241,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรณ์ทิพย์       จัน
ทะนันท์

240,551.61 นางสาวภรณ์ทิพย์     
จันทะนันท์

240,551.61 ด้านราคาและคุณภาพ 026/2561 02/10/2560

26. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  เดลินิวส์  
และ มติชน  ฉบับละ 10 บาท 
กรุงเทพธุรกิจรายวัน 20 บาท 
บางกอกโพสต์ 30 บาท 
ประจําเดือน  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 
 รวมวันละ 80 บาท  เฉพาะวัน
ทําการ

19,600.00  19,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ 
(2525) จํากัด

19,600.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ 
(2525) จํากัด

12,250.00 ด้านราคาและคุณภาพ 027/2561 02/10/2560

27. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจําปี 
2561

119,000.00  119,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซน อินเตอร์เทรด 
แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

118,999.74 บริษัท เซน อินเตอร์เท
รด แอนด์ เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จํากัด

118,999.74 ด้านราคาและคุณภาพ 028/2561 02/10/2560

28. ต่ออายุสิทธิ์ต่ออายุโปรแกรม
สแกนไวรัส ESET Endpoint 
Security สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61

63,879.00  63,879.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์เทค ซิส
เท็มส์ จํากัด

63,879.00 บริษัท พาวเวอร์เทค ซิส
เท็มส์ จํากัด

63,879.00 ด้านราคาและคุณภาพ 031/2561 02/10/2560

29. จ้างพนักงานขับรถยนต์ วันที่  2 
ต.ค. 2560  - 30 ก.ย. 2561

150,000.00  150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสถาพร  อ่อนเอกสิทธิ์ 149,596.77 นายสถาพร  อ่อนเอก
สิทธิ์

149,596.77 ด้านราคาและคุณภาพ 032/2561 02/10/2560

30. จ้างดูแลบํารุงรักษาระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) 1 ปี

179,047.38  179,047.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

179,047.38 บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

179,047.38 ด้านราคาและคุณภาพ 033/2561 02/10/2560

31. เช่าพื้นที่ฝากเว็บไซต์ (Web 
Hosting)  ต.ค. 60 - พ.ย. 60

5,778.00  5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จํากัด 5,778.00 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต
 จํากัด

5,778.00 ด้านราคาและคุณภาพ - 02/10/2560

32. จ้างเหมา ปฏิบัติงาน วันที่ 2 ต.ค.
 60 - 30 ก.ย. 61

216,000.00  216,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคเชนทร์  ใจกว้าง 211,354.83 นายคเชนทร์  ใจกว้าง 211,354.83 ด้านราคาและคุณภาพ 029/2561 04/10/2560

33. ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาสพร้อม
พนักงานขับรถ  วันที่ 15-16 ต.ค.
60 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ไม่รวม
ค่าน้ํามันและค่าผ่านทาาง

3,600.00  3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพัทธ์ ไชยอุด 3,600.00 นายนิพัทธ์ ไชยอุด 3,600.00 ด้านราคาและคุณภาพ 1001703 07/10/2560
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34. เช่ารถยนต์เก๋งจํานวน 1 คัน ใน
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เดินทาง
ระหว่างสนามบิน จ. ลําปาง กับ 
โครงการ Reducing Emission 
from Deforestation and 
Forest Degradation and 
Enhancing Carbon in 
conservation forestry at Song
 Municipality, Phrae Province
 ณ เทศบาลตําบลสอง อําเภอสอง
 จังหวัดแพร่ ราคา 1,259 บาท 
(24 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน

1,259.00  1,259.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

1,259.00 บริษัท ไทยอินเตอร์
เนชั่นแนลเรนท์ อะ คาร์
 จํากัด

1,259.00 ด้านราคาและคุณภาพ 1001682 09/10/2560

35. จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 3,119.75  3,119.75 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,119.75 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,119.75 ด้านราคาและคุณภาพ 1001683 10/10/2560

36. เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับ
รถยนต์เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ 
จ. สระบุรี

1,800.00  1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 1,800.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 1,800.00 ด้านราคาและคุณภาพ 1001688 10/10/2560

37. จ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรของ
องค์กร (Enterprise Resource 
Planning: ERP) ระยะเวลา 1 ปี

428,000.00  428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น
 จํากัด

428,000.00 บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ 
โซลูชั่น จํากัด

428,000.00 ด้านราคาและคุณภาพ 035/2561 11/10/2560

38. กล่องพลาสติก (ล้อ) ขนาด 51 x 
74 x 44 เซ็นติเมตร  จํานวน 4 
กล่อง

2,000.00  2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด
(มหาชน)

1,836.00 บริษัท สยามแม็คโคร 
จํากัด(มหาชน)

1,836.00 ด้านราคาและคุณภาพ 1001680 13/10/2560

39. จ้างพิมพ์แผ่นพับโครงการ LESS 
หน้า-หลัง ใช้กระดาษกรีนออฟ
เซต 120 แกรม  ขนาดกางออก 
A4 พับ 3 พับ พิมพ์ออฟเซ็ต 4 สี 
 2 ด้าน  จํานวน 4,000 แผ่น 
ราคาแผ่นละ 10.50 บาท รวม 
42,000 บาท  ค่าออกแบบ 7,000
 บาท

             49,000.00           49,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรางคณา วีระเศรษฐ์ศิริ 49,000.00 นางวรางคณา วีระ
เศรษฐ์ศิริ

49,000.00 ด้านราคาและคุณภาพ 036/2561 16/10/2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

40. เช่ารถยนต์ตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง 
จํานวน 1 คัน วันที่ 1 ต.ค. 60-30
 ก.ย. 61

330,000.00  330,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช. พัฒนาคาร์เรนท์ 330,000.00 บริษัท ช. พัฒนาคาร์
เรนท์ จํากัด

330,000.00 ด้านราคาและคุณภาพ สัญญาที่ 01/2561 16/10/2560

41. วิทยุสื่อสาร จํานวน 10 เครื่อง 47,080.00  47,080.00 เฉพาะเจาะจง วิทยุสื่อสาร จํานวน 10 
เครื่อง

47,080.00 บริษัท กวาง
อิเล็กทรอนิกส์ จํากัด

47,080.00 ด้านราคาและคุณภาพ 037/2561 17/10/2560

42. จ้างออกแบบและจ้างพิมพ์หนังสือ
 คู่มือการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจก ขนาดสําเร็จ 15.5 * 
21 ซม.  ปกกระดาษอารืตการ์ด 
260 แกรม พิมพ์ 4/4 ปกเคลือบ
ด้าน สปอตยูวี  จํานวน 2,000 
เล่ม ราคาเล่มละ 85 บาท

172,000.00  172,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิเมทริก จํากัด 172,000.00 บริษัท ซิเมทริก จํากัด 172,000.00 ด้านราคาและคุณภาพ 038/2561 17/10/2560

43. กระดาษ A4 สีขาว 80แกรม 
จํานวน 500 รีม

50,000.00  50,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น เอส 
เอ็น. โอเอ ซัพพลาย

49,755.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น 
เอส เอ็น. โอเอ ซัพพลาย

49,755.00 ราคาและคุณภาพ  สินค้าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1001685 18/10/2560

44. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 9
 รายการ

400,000.00  400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด 394,823.58 บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด 394,823.58 ราคาและคุณภาพ 1001686 18/10/2560

45. บอกรับสมาชิกข่าวสาร ของ  
Carbon Pulse ระยะเวลา 1 ปี  
วันที่ 28 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 
2561

30,000.00  30,000.00 เฉพาะเจาะจง Carbon Market Pulse Ltd. 30,000.00 Carbon Market Pulse 
Ltd. 

29,387.22 ราคาและคุณภาพ 1001733 18/10/2560

46. จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการ
การศึกษาและพัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ด้วยเทคโนโลยีการสํารวจ
ระยะไกล (Remote Sensing)

1,200,000.00  1,200,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยสํานักงานศูนย์วิจัยและ
ให้คําปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1,200,000.00 มหาวิทยาลัยธรรม       
 ศาสตร์

1,200,000.00 เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ที่
ปรึกษารายเดิมทําต่อจากงานที่
ได้ทําไว้แล้วเนื่องจากเหตุผล
ทางเทคนิค

สัญญาที่ 02/2561 18/10/2560

47. จัดพิมพ์หนังสือ "แนวทางการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร"  จํานวน 2,000 เล่ม

86,000.00  86,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทู ดีไซน์ แอนด์ 
พริ้นท์ จํากัด

85,600.00 บริษัท พีทู ดีไซน์ แอนด์
 พริ้นท์ จํากัด

85,600.00 ราคาและคุณภาพ 039/2561 19/10/2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

48. ล่ามแปลภาษา เพื่อแปลภาษา
เกาหลี ไทย และอังกฤษ สําหรับ
สื่อสารระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม
และการฝึกอบรม เพื่อแปลภาษา
เกาหลี ไทย และอังกฤษ สําหรับ
สื่อสารระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม
และการฝึกอบรม และงานประชุม

             20,000.00           20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยนุช จรัสเอื้อสกุล 0.00 นางสาวปิยนุช จรัสเอื้อ
สกุล

20,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001692 19/10/2560

49. จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการ
การส่งเสริมการจัดทําคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาสู่เมือง
คาร์บอนต่ํา

 3,800,000.00  3,800,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,800,000.00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,800,000.00  เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ที่
ปรึกษารายเดิมทําต่อจากงานที่
ได้ทําไว้แล้วเนื่องจากเหตุผล
ทางเทคนิค

สัญญาที่ 03/2561 19/10/2560

50. เช่ารถตู้ปรับอากาศ 12 ที่นั่ง 
จํานวน 1 คัน ระยะเวลา 1 ปี

321,000.00  321,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ
 คาร์ จํากัด

321,000.00 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์
 อะ คาร์ จํากัด

321,000.00 ราคาและคุณภาพ สัญญาที่ 04/2561 19/10/2560

51. จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการ
การพัฒนาเครื่องมือการคํานวณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่าง
ง่ายของเขตเทศบาล

300,000.00  300,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยพะเยา 300,000.00 มหาวิทยาลัยพะเยา 300,000.00 มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด สัญญาที่ 05/2561 19/10/2560

52. จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ บน Facebook Post 
จํานวน 4 ครั้ง

128,400.00  128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทรนด์ วีจี3 จํากัด 128,400.00 บริษัท เทรนด์ วีจี3 
จํากัด

128,400.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 040/2561 20/10/2560

53. เช่ารถยนต์เก๋งเดินทางปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ จ. อุบลราชธานี-ยโสธร 
วันที่ 24 ตุลาคม 2560

1,800.00  1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ
 คาร์ จํากัด

1,739.82 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์
 อะ คาร์ จํากัด

1,739.82 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001687 20/10/2560

54. จ้างพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณ
โครงการ LESS

4,049.95  4,049.95 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทริปเปิ้ล 
เอ ก๊อปปี๊

4,049.95 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทริป
เปิ้ล เอ ก๊อปปี๊

4,049.95 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001689 20/10/2560

55. วัสดุสํานักงานและวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่

14,338.00  14,338.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร ซัม
 เอ็นเตอร์ไพร์ส

14,338.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไม
โคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

14,338.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001690 20/10/2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

56. เช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ 
(Co-Location ประเภท Share 
Rack) ประจําเดือนตุลาคม  2560
 - 30 กันยายน 2561

321,000.00  321,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน)

321,000.00 บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)

321,000.00 คุณภาพและราคา 40.1/2561 20/10/2560

57. ไม้กวาดพลาสติกพร้อมที่โกยผง
ขอบยางพลาสติก จํานวน 10 ชุด
 ราคาชุดละ 80 บาท

800               800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จํากัด (มหาชน)

790.00 บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จํากัด (มหาชน)

790.00 ราคาและคุณภาพ 1001691 24/10/2560

58. จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
คนขับ จํานวน 1 คัน ในวันที่ 25 
ตุลาคม 2560 ใช้เดินทางในพื้นที่
จังหวัดน่าน  1700 บาท /วัน/คัน 
 ไม่รวมค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

1700             1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  ชวาเขต 1,700.00 นายอํานาจ  ชวาเขต 1,700.00 ราคาและคุณภาพ 1001704 24/10/2560

59. เช่ารถเก๋ง เครื่องยนต์ 1.8 เกียร์
ออโต้  ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 
(24 ชม. คิดเป็น 1 วัน ) รับ-คืน 
รถที่สนามบิน จังหวัดอุดรธานี

0.00  0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ
 คาร์ จํากัด

1,739.82 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์
 อะ คาร์ จํากัด

1,739.82 ราคาและคุณภาพ 041/2561 27/10/2560

60. เช่ารถเก๋งลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 24 ชม. 
คิดเป็น 1 วัน รับ-คืน รถที่
สนามบินจังหวัดสุโขทัย

1,284.00  1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดดี้ เร้นท์ อะ คาร์ 
จํากัด (สาขาที่ 2 )

1,284.00 บริษัท เอ็ดดี้ เร้นท์ อะ 
คาร์ จํากัด (สาขาที่ 2 )

1,284.00 ราคาและคุณภาพ 1001702 28/10/2560

61. จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มจํานวน 70
 เล่ม

              3,860.00             3,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ้ ก๊อปปี้ 3,860.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,860.00 ราคาและคุณภาพ 1001695 30/10/2560

62. จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
คนขับ จํานวน 1 คัน ในวันที่ 31 
ตุลาคม 2560 ใช้เดินทางจาก 
อบก.-ระยอง-อบก.  ไม่รวมน้ํามัน
และค่าผ่านทาง

              1,800.00             1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง              1,800.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 1,800.00 ราคาและคุณภาพ 1001714 30/10/2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

63. จ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบัติงานตําแหน่งเจ้าหน้าที่
รณรงค์และสร้างภาคีเครือข่าย 
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ) 
1 พ.ย.60-30 ก.ย.61

75,000.00  75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชยางกูร  หาญวัง 60,000.00 นายชยางกูร  หาญวัง 60,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 042/2561 31/10/2560

64. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน แฟ้ม 67 แฟ้ม               2,563.00             2,563.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) 
จํากัด

2,563.00 บริษัท ออฟฟิซ คลับ 
(ไทย) จํากัด

2,563.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001693 31/10/2560

65. จ้างเหมารถตู้ปรับอกาศพร้อม
คนขับ จํานวน 2 คัน ในวันที่ 3-5
 พฤศจิกายน 2560 และ จํานวน 
3 คัน ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 
2560 ใช้เดินทางจาก อบก.-
พัทยา-อบก.  ไม่รวมค่าน้ํามัน
และค่าผ่านทาง

             24,000.00           24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 24,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 24,000.00 ราคาและคุณภาพ 1001712 31/10/2560

66. จ้างที่ปรึกษาโครงการสํารวจ
เทคโนโลยีและศักภาพการลดก๊าซ
เรือนกระจก

1,500,000.00  1,500,000.00 คัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,500,000.00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,500,000.00 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติตรงตามที
กําหนด มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

สัญญาที่ 06/2561 31/10/2560

67. จ้างที่ปรึกษาโโครงการการพัฒนา
โครงการ T-VER เพื่อมุ่งสู่เมือง
คาร์บอนต่ําสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2

3,000,000.00  3,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่
 พลัส จํากัด

3,000,000.00 บริษัท แอดวานซ์ เอ็น
เนอร์ยี่ พลัส จํากัด

3,000,000.00 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติตรงตามที
กําหนด มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

สัญญาที่ 07/2561 31/10/2560

68. จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการ
ขยายผลการส่งเสริมการจัดทํา
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 7

3,500,000.00  3,500,000.00 เฉพาะเจาะจง สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

3,499,650.00 สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

3,499,650.00 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติตรงตามที
กําหนด มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

สัญญาที่ 08/2561 31/10/2560

69. จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการ
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ 
และโอกาสในการขายคาร์บอน
เครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกของไทย รวมถึงต้นทุนใน
การลดก๊าซเรือนกระจกราย
เทคโนโลยี

1,500,000.00  1,500,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,499,000.00 มหาวิทยาลัยธรรม  
ศาสตร์

1,499,000.00 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติตรงตามที
กําหนด มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

สัญญาที่ 09/2561 31/10/2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

70. จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการ
การพัฒนาโครงการ T-VER เพื่อ
มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ําสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระยะที่ 2

1,500,000.00  1,500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ ครีเอจี้ จํากัด 1,499,826.00 บริษัท เดอะ ครีเอจี้ 
จํากัด

1,499,826.00 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติตรงตามที
กําหนด มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

สัญญาที่ 10/2561 31/10/2560

71. โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชย
คาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาด
คาร์บอนภาคสมัครใจ
ภายในประเทศปีที่ 5

1,000,000.00  1,000,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,000,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์

1,000,000.00 เป็นผูมีคุณคุณสมบัติตรงตามที
กําหนด มีความรู้ในเรื่องที่จ้าง

สัญญาที่ 11/2561 31/10/2560


