
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

1. จ้างตรวจสอบความใช้ได้ 
(Validation) โครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary 
Emission Reduction 
Program: T-VER) ระยะเวลา 9 
เดือน

94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 94,500.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 94,500.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 053/2561 04/01/2561

2 จ้างเหมาดําเนินการอบรม 
LEADERSHIP POWER FOR 
HIGH PERFORMANCE TEAM 
ในวันที่ 6-7 มกราคม 2560

77,600.00 77,600.00 เฉพาะเจาะจง นางวนิดา พลเดช 77,600.00 นางวนิดา พลเดช 77,600.00 เป็นผู้มีความรู้ใน
เรื่อง่ที่จ้าง

092/2561 04/01/2561

3 เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับ
รถยนต์ จํานวน 1 คัน เดินทางไป
 จ.พะเยา และ จ.เชียงราย 
ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 
2561 (5 วัน x 2,200 บาท)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 11,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 11,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 094/2561 05/01/2561

4 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์ (หมวก
กระดาษ)  5,000 ใบ ๆ ละ 4.75
 บาท

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดี.ปริ้นท์ จํากัด 25,412.50 บริษัท ไอดี.ปริ้นท์ จํากัด 25,412.50 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001772 05/01/2561

                                                                     สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561                                                 แบบ สขร. 1

(ชื่อหน่วยงาน) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

5 เช่ารถตู้ในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในวันที่ 12 
มกราคม 2561 จํานวน 4 คัน 
รวมค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนําชัย ย่อจันทร์ 10,000.00 นายนําชัย ย่อจันทร์ 10,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001776 08/01/2561

6 เช่ารถเก๋งในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 
9-12 มกราคม 2561 จํานวน 1 
คัน เป็นเวลา 4 วัน ๆ ละ 
2,896.48 บาท รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 811.01 บาท รวม
เป็นเงิน 12,396.93 บาท ไม่รวม
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

12,396.93 12,396.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ 
คาร์ จํากัด

12,396.93 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ
 คาร์ จํากัด

12,396.93 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001777 08/01/2561

7 เช่ารถยนต์เก๋งเพื่อใช้ลงพื้นที่ ณ 
จังหวัดน่าน (พื้นที่ศึกษาเป็น
พื้นที่นอกเมือง พื้นถนนมีความ
ชํารุดและไม่เป็นทางเรียบ จึง
จําเป็นต้องใช้รถที่มีสมรรถนะสูง 
สามารถใช้ได้ในทุกสภาพพื้นที่
และสภาพถนน) จํานวน 1 คัน 
ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 
2561 จํานวน 5 วัน ๆ ละ 1,800
 บาท

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพร เขียวอ่อน 9,000.00 นางสาวเพ็ญพร เขียวอ่อน 9,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001778 08/01/2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

8 เช่ารถยนต์เก๋งเพื่อใช้ลงพื้นที่
ประชุมคณะทํางานการพัฒนา
แนวทางลดก๊าซเรือนกระจก
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 
และลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
โครงการ "การพัฒนาแนวทางลด
ก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด" 
ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 
2561 ณ จังหวัดน่าน จํานวน 1 
คัน วันที่  8 – 12 มกราคม 2561
 รวม 5 วัน

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพร เขียวอ่อน 5,500.00 นางสาวเพ็ญพร เขียวอ่อน 5,500.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001779 08/01/2561

9 จ้างทําเนื้อหาวารสาร “ฟ้า” ปีที่ 
3 ฉบับที่ 1

105,000.00 105,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภเดช ลิ้มพานิชชนก 100,000.00 นายศุภเดช ลิ้มพานิชชนก 100,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 096/2561 09/01/2561

10 จ้างจัดพิมพ์วารสาร “ฟ้า” ปีที่ 3
 ฉบับที่ 1 -ขนาด 6.5 X 10 นิ้ว  
   -ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 210 
  แกรม  -พิมพ์ 4/4 สี เคลือบยูวี
เงา 1 ด้าน   -เนื้อใน กระดาษ
อาร์ตด้าน 130 แกรม   -พิมพ์ 
4/4 สี 52 หน้ารวมปก  -เข้าเล่ม 
ไสกาว

76,505.00 76,505.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดี.ปริ้นท์ จํากัด 76,505.00 บริษัท ไอดี.ปริ้นท์ จํากัด 76,505.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 097/2561 09/01/2561

11 จัดซื่อยาและเวชภัณฑ์ 1,628.00 1,628.00 เฉพาะเจาะจง เมดิฟิลด์ เฮลท์แคร์ 1,628.00 เมดิฟิลด์ เฮลท์แคร์ 1,628.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001765 09/01/2561

12 ค่าถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หน้า-
หลัง จํานวน 4,760 หน้า ราคา
หน้าละ 0.35 บาท

1,666.00 1,666.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,666.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,666.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001767 09/01/2561

13 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับ
อากาศ วันที่ 9-10 มกราคม 
2560 (กทม.-กาญจนบุรี)

4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 4,400.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 4,400.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001789 09/01/2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

14 จ้างจัดงานงานวันเด็ก ประจําปี 
2561  ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม
 2561

149,996.88 149,996.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท หัวกะทิ อีเว้นท์ จํากัด 149,996.88 บริษัท หัวกะทิ อีเว้นท์ จํากัด 149,996.88 เป็นราคาที่เหมาะสม 095/2561 10/01/2561

15 ค่าจ้างดําเนินโครงการสํารวจ
ความพึงพอใจงานบริการการขึ้น
ทะเบียนฉลากคาร์บอน

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น 
จํากัด

75,649.00 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น 
จํากัด

75,649.00 เป็นผู้มีความรู้ใน
เรื่องที่จ้าง

098/2561 11/01/2561

16 จ้างเหมาดําเนินการโครงการนํา
ร่องระบบซื้อขายสิทธิในการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัคร
ใจของประเทศไทยรายสาขา
อุตสาหกรรม

160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล 160,000.00 มหาวิทยาลัยมหิดล 160,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 099/2561 11/01/2561

17 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จํานวน 
75 เล่ม

7,646.25 7,646.25 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 7,646.25 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 7,646.25 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001784 11/01/2561

18 จัดซื้อเครื่องมือช่าง จํานวน 4 
รายการ

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด จิตซัพ
พลายการไฟฟ้า (2004)

600.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด จิตซัพ
พลายการไฟฟ้า (2004)

600.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001771 12/01/2561

19 รถจักรยานเด็ก ขนาดล้อ 12 นิ้ว 
(มีล้อพ่วงข้าง)  จํานวน 5 คัน ๆ 
ละ 2,150 บาท

10,750.00 10,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น 
ซิสเทม

10,750.00 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น 
ซิสเทม

10,750.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001774 12/01/2561

20 พิมพ์หนังสือฉลาดเลือก ฉลาดใช้ 
ใส่ใจโลกร้อนด้วยฉลากคาร์บอน 
จํานวน 2,000 เล่ม

152,000.00 152,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิเมทริก จํากัด 152,000.00 บริษัท ซิเมทริก จํากัด 152,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 100/2561 12/01/2561

21 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
คนขับ จํานวน 8 คัน ในวันที่ 16
 มกราคม 2561 ใช้เดินทางไป
พื้นที่จังหวัดปทุมธานี –พระนคร
ศรี อยุธยา ราคาคันละ  1800 
บาท /วัน/คัน

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 14,400.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 14,400.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001787 15/01/2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

22 เช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ 
(เดินทาง กทม.-จ.ระยอง) เพื่อใช้
เดินทางไปศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์
 อ.วังจันทร์ จ.ระยอง และ
โรงแรมบัญดารา ออน ซี จ.ระยอง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,000.00 เป็นราคาทึ่เหมาะสม 1001788 15/01/2561

23 ต่ออายุโดเมนชื่อ tgo.or.th เป็น
เวลา 1 ปี (19 ก.พ.10-18 ก.พ.
62)

856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด 856.00 บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด 856.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001805 15/01/2561

24 จ้างทําเพลงรณรงค์ลดก๊าซเรือน
กระจกสําหรับคนรุ่นใหม่

128,400.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สิรวี กรุ๊ป 128,400.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สิรวี กรุ๊ป 128,400.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 101/2561 15/01/2561

25 ค่านักร้องเพลงรณรงค์ลดก๊าซ
เรือนกระจกสําหรับคนรุ่นใหม่

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ เอ็น เค จํากัด 32,100.00 บริษัท เบสท์ เอ็น เค จํากัด 32,100.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 102/2561 15/01/2561

26 จ้างออกแบบและพิมพ์แผ่นพับคูล
โหมด ขนาด 42.0 x 29.7 ซม. 
พับกลาง 2 ครั้ง 4 ตอน พิมพ์ 4 
สี 2 ด้าน ใช้กระดาษ SR 120 
แกรม จํานวน 1,000 แผ่น

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัฟโฟรเอป จํากัด 53,500.00 บริษัท อัฟโฟรเอป จํากัด 53,500.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 103/2561 15/01/2561

27 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 
รายการ

109,848.34 109,848.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จํากัด 109,848.34 บริษัท โฟทีก้า จํากัด 109,848.34 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001769 16/01/2561

28 เช่ารถเก๋งปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย วันที่ 18-19 
มกราคม 2561 จํานวน 1 คัน 2 
วัน วันละ 1,819.00 บาท  ไม่
รวมน้ํามัน 24 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน

3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ 
เพอร์ฟอร์มานซ์ จํากัด 
(มหาชน) สาขาเชียงราย

3,638.00 บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ 
เพอร์ฟอร์มานซ์ จํากัด 
(มหาชน)

1,819.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001807 16/01/2561

29 เช่ารถตู้เพื่อลงพื้นที่ จ. ปราจีนบุรี
   1 คัน ในวันที่ 19  มกราคม 
2561

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001792 18/01/2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

30 เช่ารถตู้เพื่อเดินทางไปจังหวัด
ชลบุรี 1 คัน ในวันที่ 24-25 
มกราคม 2561 บาท (2,000 
บาท x 2 วัน) ไม่รวมค่าน้ํามัน
และค่าผ่านทาง

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 4,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 4,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001798 18/01/2561

31 ต่ออายุสิทธิ์การใช้งาน (License)
 ของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 (Firewall) บนระบบทะเบียน
คาร์บอนเครดิตของประเทศไทย 
ยี่ห้อ Check Point UTM-1 รุ่น 
4200 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 
มกราคม 2562

112,350.00 112,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี แอดวานซ์ 
เทคโนโลยี จํากัด

112,350.00 บริษัท เอส พี แอดวานซ์ 
เทคโนโลยี จํากัด

112,350.00 เป็นผู้ให้บริการราย
เดิม

104/2561 18/01/2561

32 ต่ออายุสิทธิ์การใช้งาน (License)
 ของอุปกรณ์ป้องกันและ
ตรวจจับการบุกรุกและอุปกรณ์
จัดเก็บ Log File บนระบบ
เครือข่าย  ระยะเวลา 12 เดือน 
ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2562

155,150.00 155,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี แอดวานซ์ 
เทคโนโลยี จํากัด

155,150.00 บริษัท เอส พี แอดวานซ์ 
เทคโนโลยี จํากัด

155,150.00 เป็นผู้ให้บริการราย
เดิม

105/2561 18/01/2561

33 ต่ออายุสิทธิ์การใช้งาน (License)
 ของอุปกรณ์SSL VPN บนระบบ
ทะเบียนคาร์บอนเครดิตของ
ประเทศไทย ระยะเวลา 12 เดือน
 ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่  28 
กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2562

90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี แอดวานซ์ 
เทคโนโลยี จํากัด

90,950.00 บริษัท เอส พี แอดวานซ์ 
เทคโนโลยี จํากัด

90,950.00 เป็นผู้ให้บริการราย
เดิม

106/2561 18/01/2561

34 ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ วันที่
 22-23 มกราคม 2561 (กทม. 
สมุทรปราการ) ไม่รวมค่าน้ํามัน
และค่าผ่านทาง

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 4,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001790 19/01/2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

35 จ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับ วันที่ 
23-25 มกราคม 2561 (2,000 บ
 * 3 วัน) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
พัทลุง สงขลา ไม่รวมค่าน้ํามัน

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพัทธ์ ไชยอุด 6,000.00 นายนิพัทธ์ ไชยอุด 6,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001796 19/01/2561

36 เช่ารถเก๋ง เครื่องยนต์ 1.8 เกียร์
ออโต้  ในวันที่ 22-26 มกราคม 
2561 (24 ชม. คิดเป็น 1 วัน) ใช้
เดินทางในพื้นที่ จ.สระบุรี  ไม่
รวมน้ํามันและค่าผ่านทาง

8,099.90 8,099.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ 
คาร์ จํากัด

8,099.90 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ
 คาร์ จํากัด

8,099.90 เป็นราคาที่เหมาะสม 107/2561 19/01/2561

37 เช่ารถเก๋ง เกียร์ออโต้  ในวันที่ 22
 มกราคม 2561 จํานวน 1 คัน 
ราคาวันละ  1,539.73  บาท  
(24 ชม. คิดเป็น 1 วัน)  รับ-คืน 
รถที่สนามบินภูเก็ต

1,539.73 1,539.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ 
คาร์ จํากัด

1,539.73 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ
 คาร์ จํากัด

1,539.73 เป็นราคาที่เหมาะสม 108/2561 19/01/2561

38 โครงการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารองค์กร (งานพัสดุ) 
ระยะเวลา 150 วันทําการ เริ่ม 
20 ม.ค.-30 ส.ค.61

900,000.00 900,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น 
จํากัด

898,800.00 บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น
 จํากัด

898,800.00 เป็นราคาที่เหมาะสม สัญญาที่ 23/2561 19/01/2561

39 ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 2,040.00 2,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,040.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,040.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001786 22/01/2561

40 เช่ารถเก๋ง เครื่องยนต์ 1.8 เกียร์
ออโต้  ในวันที่ 24-25 มกราคม 
2561 จํานวน 2 วัน  (24 ชม. คิด
เป็น 1 วัน ) รับ-คืน รถที่
สนามบิน จังหวัดเชียงใหม่

3,479.64 3,479.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ 
คาร์ จํากัด

3,479.64 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ
 คาร์ จํากัด

3,479.64 เป็นราคาที่เหมาะสม 109/2561 22/01/2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

41 ค่าเช่ารถยนต์ตู้เพื่อเข้าพบ
นายกเทศมนตรีเพื่อหารือถึงแนว
ทางการดําเนินโครงการพัฒนา
เมืองคาร์บอนต่ําผ่านระบบการ
จัดการเมืองอย่างยั่งยืน วันที่ 21 
ธันวาคม 2560 ต้นทาง ศูนย์
ราชการ กรุงเทพฯ -  อ.เมือง จ.
นครราชสีมา ไม่รวมค่าน้ํามัน
และค่าผ่านทาง

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 1,800.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 1,800.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001793 23/01/2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

42 เช่ายานพาหนะ (รถเก๋ง) สําหรับ
เดินทางไปตรวจติดตาม
ประเมินผลโครงการ Mitr Phol 
Bio-Power (Danchang)-Block
 2 ณ เลขที่ 109 หมู่ที่ 10 ตําบล
หนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันพุธที่ 
24 มกราคม 2561 และโครงการ
 BSE-BPI Grid Connected 
Solar PV Project ณ เลขที่ 
99/1 หมู่ที่ 9 ตําบลบางกระสั้น 
อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโครงการ
 BSE Grid Connected Solar 
PV Project ณ เลขที่ 14, 14/1 
หมู่ 1 ตําบลบ้านม้า อําเภอบาง
ปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 
2561

3,098.00 3,098.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล
เรนท์ อะ คาร์ จํากัด

3,098.00 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

3,098.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001803 24/01/2561

43 ค่าเช่ารถเก๋งวันที่ 28 มกราคม - 
1 กุมภาพันธ์ 2561 (24 ชั่วโมง
คิดเป็น 1 วัน)

5,718.08 5,718.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ 
คาร์ จํากัด

5,718.08 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ
 คาร์ จํากัด

5,718.08 เป็นราคาที่เหมาะสม 110/2561 24/01/2561

44 เช่ารถยนต์เก๋ง ณ จังหวัดอุดรธานี
 จํานวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 5 –
 9 กุมภาพันธ์ 2561

12,117.75 12,117.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ 
คาร์ จํากัด

12,117.75 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ
 คาร์ จํากัด

12,117.75 เป็นราคาที่เหมาะสม 111/2561 24/01/2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

45 เช่ารถยนต์เก๋ง ณ จังหวัด
ขอนแก่น จํานวน 1 คัน ระหว่าง
วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 (24 
ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน) ไม่รวมค่า
น้ํามันเชื้อเพลิง

3,079.46 3,079.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ 
คาร์ จํากัด

3,079.46 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ
 คาร์ จํากัด

3,079.46 เป็นราคาที่เหมาะสม 112/2561 24/01/2561

46 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์ (เสื้อ 
Coolmode) 600 ตัว

224,700.00 224,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด
(มหาชน)

224,700.00 บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด
(มหาชน)

224,700.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 113/2561 24/01/2561

47 จ้างเหมารถยรต์พร้อมคนขับ 
จํานวน 1 คัน ในวันที่ 29 ม.ค. - 
1 ก.พ. 61 จํานวน 4 วัน วันละ 
2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 
 ไม่รวมค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์ ศิริมาตร์ 7,600.00 นายสุรศักดิ์ ศิริมาตร์ 7,600.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001812 25/01/2561

48 เช่ารถยนต์เก๋ง เดินทางระหว่าง
สนามบินพิษณุโลก กับเทศบาล
ตําบลพลายชุมพล จ.พิษณุโลก 
และเทศบาลเมืองสวรรคโลก จ.
สุโขทัย วันที่ 31 มกราคม – 2 
กุมภาพันธ์ 2561 รวม 2 วัน (24
 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน) ไม่รวมค่า
น้ํามันเชื้อเพลิง

3,479.64 3,479.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ 
คาร์ จํากัด

3,479.64 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ
 คาร์ จํากัด

3,479.64 เป็นราคาที่เหมาะสม 114/2561 26/01/2561

49 จ้างเหมาดําเนินการอบรม 
Effective Presentation Skills
 ทักษะการนําเสนอระดับมือ
อาชีพ เป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 
29-30 มกราคม 2561 เวลา 
09.00-16.30 น.

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์ ใหญ่อินทร์ 80,000.00 นายสุทัศน์ ใหญ่อินทร์ 80,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 115/2561 26/01/2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

50 จ้างเหมารถบรรทุก 4 ล้อ วันที่ 1
 และ 3 ก.พ.2561 จาก กทม. - 
กาญจนบุรี 1 รอบ และ  
กาญจนบุรี - กทม . 1 รอบ รอบ
ละ 5,000 บาท  รวมค่าน้ํามัน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักนรินทร์ รัตนพล 10,000.00 นายศักนรินทร์ รัตนพล 10,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001808 29/01/2561

51 เช่ารถเก๋งเพื่อลงพื้นที่ 1 คัน ใน
วันที่ 29-30 มกราคม 2561 
จํานวน 2 วัน จังหวัดชุมพร ไม่
รวมค่าน้ํามันและค่าผ่านทาง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง We Car For Rent 3,000.00 We Car For Rent 3,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001809 29/01/2561

52 จ้างรถตู้พื่อใช้รับส่งเจ้าหน้าที่  
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วมจัด
กิจกรรม อบก. เพื่อสังคม 
ประจําปี 2561 ในโครงการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนต่ํา ในระหว่างวันที่ 1 -3
 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัด
กาญจนบุรี

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 33,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 33,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 116/2561 29/01/2561

53 เช่ารถเก๋ง เกียร์ออโต้  เครื่องยนต์
 1.8  ในวันที่ 4 – 6 มกราคม 
2561 จํานวน 2 วัน (24 ชม. คิด
เป็น 1 วัน ) รับ-คืน สนามบิน
ดอนเมือง  ราคาคันละ 1,739.82
 บาท จํานวน 1 คัน รวม 2 วัน 
เป็นเงิน 3,479.64 บาท   ไม่รวม
ค่าน้ํามัน

3,479.64 3,479.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ 
คาร์ จํากัด

3,479.64 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ
 คาร์ จํากัด

3,479.64 เป็นราคาที่เหมาะสม 117/2561 30/01/2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

54 จ้างดําเนินโครงการพัฒนา
แนวทางสําหรับการจัดทําภาพ
ฉายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ ระยะเวลา 7เดือน 
เริ่ม 31 ม.ค.-30 ส.ค.61

480,000.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยสํานักงานศูนย์วิจัยและให้
คําปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

480,000.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 480,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม สัญญาที่ 24/2561 30/01/2561


