
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

1. จ้างเป็นที่ปรึกษาจัดทําโครงการพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล: การจัดทําแบบ
บรรยายลักษณะงานและการวางแผน
อัตรากําลัง องค์การการบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน)

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(สถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์)

500,000.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 500,000.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

073/2561 01/12/2560

2. ตู้เก็บเอกสารล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก  - ขนาด 42*
48*65 ซม. - จํานวน 6 ตู้ และตู้เก็บเอกสาร
ล้อเลื่อน บานเปิดผสมลิ้นชัก  - ขนาด 40*
48*60 ซม. - จํานวน 1 ตู้

      24,000.00       24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 
จํากัด

        23,989.40 บริษัท ศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 
จํากัด

23,989.40 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001732 01/12/2560

3. รับข้อมูลข่าวสารราคาซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต
รายวันของตลาด EU-ETS, RGGI, California,
 China-ETS และรายงานข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ 
ทางระบบอินเตอร์เน็ท (Internet) และอีเมล 
เป็นระยะเวลา ๑ ปี (พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง Rbi reed business 
information Limited

131,317.98 Rbi reed business 
information Limited

131,317.98 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001724 03/12/2560

4.  ้โทรโข่ง  ยี่ห้อDeccon รุ่น MG-3007UB  มี
เสียงไซเรน มี USB SD CARD เล่น MP3 - 
BLUETOOTH เล่นเพลงจากโทรศัพท์แบบไร้
สาย : กําลังขับ: 80 W จํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 1,712.00 บาท

3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร ซัม 
เอ็นเตอร์ไพร์ส

3,424.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร ซัม 
เอ็นเตอร์ไพร์ส

3,424.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001742 04/12/2560

5. จ้างตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) 
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand 
Voluntary Emission Reduction Program: 
T-VER)

231,000.00 231,000.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

231,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 231,000.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

074/2561 06/12/2560

 วันที่ 8 มกราคม 2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

6. จ้างตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) 
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand 
Voluntary Emission Reduction Program: 
T-VER)

363,500.00 363,500.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยพะเยา โดย
ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน
และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

363,500.00 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย
ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน
และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

363,500.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

075/2561 06/12/2560

7. จ้างตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) 
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand 
Voluntary Emission Reduction Program: 
T-VER)

250,500.00 250,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสจีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

250,000.00 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

250,500.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

076/2561 06/12/2560

8. จ้างตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) 
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand 
Voluntary Emission Reduction Program: 
T-VER)

250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยนเรศวร 250,000.00 มหาวิทยาลัยนเรศวร 250,000.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

077/2561 06/12/2560

9. จ้างเหมาดําเนินการโครงการนําร่องระบบซื้อ
ขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจของประเทศไทยรายสาขาอุตสาหกรรม

160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์ศักดิ์ โอชารส 160,000.00 นายพงศ์ศักดิ์ โอชารส 160,000.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

078/2561 06/12/2560

10. จ้างเหมาดําเนินการโครงการนําร่องระบบซื้อ
ขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจของประเทศไทยรายสาขาอุตสาหกรรม

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภิญญา จุฬาวิทยา
นุกูล

80,000.00 นางสาวสุภิญญา จุฬาวิทยา
นุกูล

80,000.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

079/2561 06/12/2560

11. จ้างเหมาดําเนินการโครงการนําร่องระบบซื้อ
ขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจของประเทศไทยรายสาขา
อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
จํานวน ๔ โรงงาน

160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง -มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 160,000.00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 160,000.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

080/2561 06/12/2560

12. บอร์ดอะคริลิคติดผนัง ขนาด A1  ขนาด 67.5
 x 91.5 ซม. อะคริลิค ขนาด 3 มิล. ประกบ 2
 ชิ้น  พร้อมน๊อตลอยแบบเจาะผนัง 4 ตัว / ชุด
 - จํานวน 2 ชุด - ราคาชุดละ 2,782.00 บาท

5,464.00 5,464.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปซ วัน จํากัด 5,464.00 บริษัท สเปซ วัน จํากัด 5,564.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001748 07/12/2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

13. จ้างจัดนิทรรศการงานวันสิ่งแวดล้อมไทย 
ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ
 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 9-11 
ธันวาคม 2560

86,000.00 86,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หัวกะทิ อีเว้นท์ จํากัด 86,000.00 บริษัท หัวกะทิ อีเว้นท์ จํากัด 85,600.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

081/2561 08/12/2560

14. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงานตกแต่งภาพ
 จํานวน 3 สิทธิ์การใช้งาน

270,000.00 270,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. โซลูชั่น 
คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) 
จํากัด

205,440.00 บริษัท ไอ.ที. โซลูชั่น 
คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) 
จํากัด

205,440.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 082/2561 08/12/2560

15. จ้างเหมาดําเนินการโครงการนําร่องระบบซื้อ
ขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจของประเทศไทยรายสาขาอุตสาหกรรม

160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤเทพ เล็กศิวิไล 160,000.00 นายนฤเทพ เล็กศิวิไล 160,000.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

083/2561 08/12/2560

16. จ้างตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) 
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand 
Voluntary Emission Reduction Program: 
T-VER)

238,500.00 238,500.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระ
บรมราชูปถัมภ์

238,500.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระ
บรมราชูปถัมภ์

238,500.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

084/2561 08/12/2560

17. จ้างเหมาดําเนินการโครงการนําร่องระบบซื้อ
ขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจของประเทศไทยรายสาขาอุตสาหกรรม

160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง -มหาวิทยาลัยมหิดล 160,000.00 มหาวิทยาลัยมหิดล 160,000.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

085/2561 08/12/2560

18. ถุงกระดาษน้ําตาลหูเกลียว ขนาด22x8x26 
แพ็คละ 145 บาท ปิ่นโต 14 ซม. 5 ชั้น – 
จรวด ชุดละ 329 บาท ชุดกระถาง + ธูป 3 
ดอก LED (ไฟฟ้า) ชุดละ 650 บาท ชุดเทียน 
LED (ไฟฟ้า) ชุดละ 350 บาท ชุดกรวดน้ํา 
พลาสติก ชุดละ 100 บาท

4,606.00 4,606.00 เฉพาะเจาะจง ซื้อเงินสด 4,606.00 ซื้อเงินสด 4,606.00 - 1001738 08/12/2560

19. ชุดประแจรวม ประแจแหวนข้างปากตาย 
8-24 mm 14ตัว

          995.00            995.00 เฉพาะเจาะจง กิตติสนามบินน้ํา 995 กิตติสนามบินน้ํา 995.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001739 08/12/2560

20. จ้างดําเนินการโครงการศึกษาถอดบทเรียน
การดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ บริบทเมืองในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

950,000.00 950,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานค     ริ
นทร์

950,000.00 มหาวิทยาลัยสงขลานค    ริ
นทร์

950,000.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

สัญญาที่ 18/2561 08/12/2560

21. เช่ารถเก๋ง เครื่องยนต์ 1.2 เกียร์ออโต้  ในวันที่
 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2560  (24 ชม. คิดเป็น
 1 วัน ) รับ-คืน รถที่สนามบินหาดใหญ่

1,139.55 1,139.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ
 คาร์ จํากัด

1,139.55 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ
 คาร์ จํากัด

1,139.55 คุณภาพและราคา 086/2561 12/12/2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

22. จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ประชุมคณะ
กรรมการฯ อบก. ครั้งที่ 12/2560

4,294.00 4,294.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 4,294.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 4,294.00 คุณภาพและราคา 1001734 12/12/2560

23. จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการพัฒนาธุรกิจ
คาร์บอนต่ําตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

1,500,000.00 1,500,000.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,490,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,490,000.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

สัญญาที่ 19/2561 12/12/2560

24. ค่าเช่ารถยนต์ 7 ที่นั่ง เครื่องยนต์ 3.0  วันที่ 
18-21  ธันวาคม 2560  (24 ชม. คิดเป็น 1 
วัน ) รับ-คืนรถ ที่สนามบินหาดใหญ่  ไม่รวม
ค่าน้ํามันและค่าผ่านทาง

9,694.20 9,694.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ
 คาร์ จํากัด

9,694.20 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ
 คาร์ จํากัด

9,694.20 คุณภาพและราคา 087/2561 13/12/2560

25. รีโมทพรีเซนไร้สาย LOGITECH R400 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จํากัด 1,712.00 บริษัท โฟทีก้า จํากัด 1,712.00 ราคาและคุณภาพ 1001743 14/12/2560

26. ค่าเช่าสนามกีฬา        8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมสโมสร กสท 0.00 สมาคมสโมสร กสท 8,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001753 15/12/2560

27. จ้างเหมาดําเนินการโครงการนําร่องระบบซื้อ
ขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจของประเทศไทยรายสาขาอุตสาหกรรม

200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์

200,000.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์

200,000.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

089/2561 18/12/2560

28. จ้างเหมาดําเนินการฝึกอบรมการเสริมสร้าง
ทักษะการเจรจาต่อรองให้ได้ใจได้งาน

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ 65,000.00 นางสาววรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ 65,000.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

1001749 18/12/2560

29. จ้างพัฒนาเว็บไซต์และออกแบบโลโก้ "ภาคี
สนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน"

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแขศร พรรษวัฏ ขจี
จิตร์

50,000.00 นางสาวแขศร พรรษวัฏ ขจี
จิตร์

50,000.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

1001752 18/12/2560

30. จ้างเหมาทํา OUTLET จํานวน 1 จุด  เพื่อใช้
เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เนตกับระบบ
คอมพิวเตอร์  บริเวณ สนย.

8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัลติ ลายน์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

8,025.00 บริษัท มัลติ ลายน์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

8,025.00 ราคาและคุณภาพ 1001744 19/12/2560

31. จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

900,000.00 900,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น 
จํากัด

900,000.00 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น 
จํากัด

900,000.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

สัญญาที่ 20/2561 19/12/2560

32. เช่ารถเก๋ง เกียร์ออโต้  ในวันที่ 21-22 
พฤศจิกายน 2560 (24 ชม. คิดเป็น 1 วัน ) 
รับ-คืน รถที่สนามบินดอนเมือง ขับจาก 
กทม.-นครราชสีมา-กทม. ไม่รวมค่าน้ํามัน

2,060.40 2,060.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

2,060.40 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

2,060.40 ราคาและคุณภาพ 1001729 22/12/2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

33. จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจกสําหรับพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่จังหวัด
ระยอง

2,500,000.00 2,500,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2,500,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2,500,000.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

สัญญาที่ 21/2561 22/12/2560

34. จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการบูรณาการ
ข้อมูลร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการ
ดําเนินการด้านการลดก๊าชเรือนกระจก 
(Mitigation Actions) เพื่อสนับสนุนการลด
ภาวะโลกร้อนของประเทศไทย

1,500,000.00 1,500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จํากัด 1,500,000.00 บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จํากัด 1,500,000.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

สัญญาที่ 22/2561 22/12/2560

35. จ้างเหมาดําเนินการโครงการนําร่องระบบซื้อ
ขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจของประเทศไทยรายสาขาอุตสาหกรรม

160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

160,000.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

160,000.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

090/2561 25/12/2560

36. ผลิตเสื้อแจ็คเก็ตโครงการ T-VER ผ้าไมโคร สี
ครีม ปกเสื้อคอจีน จํานวน 300 ตัว

89,400.00 89,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกช อุทัย 89,400.00 นางสาวกรกช อุทัย 89,400.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001750 25/12/2560

37. จ้างเหมาดําเนินการโครงการนําร่องระบบซื้อ
ขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจของประเทศไทยรายสาขา
อุตสาหกรรม  โรงงานนําร่องกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมแก้วและ
กระจก และอุตสาหกรรมอาหาร (สัตว์) 
จํานวน 6 แห่ง

240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

240,000.00 สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

240,000.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

091/2561 28/12/2560

38. ค่าบริการอบรมLEADERSHIP POWER FOR 
HIGH PERFORMANCE TEAM

77,600.00 77,600.00 เฉพาะเจาะจง นางวนิดา พลเดช 77,600.00 นางวนิดา พลเดช         77,600.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจ้าง

1001754 28/12/2560


