
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

1 เช่ารถยนต์เก๋งเดินทางไป
ปฏิบัติงานจังหวัดสระบุรี และ
จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 และ 
8-9 มี.ค.61

4,647.00 4,647.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

4,647.01 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

4,647.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001853 05/03/2561

2 เช่ารถยนต์เก๋ง ณ จังหวัดภูเก็ต 
จํานวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 12-16
 มีนาคม 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 131/2561 05/03/2561

3 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
อบก. จํานวน 1 คน

61,258.06 61,258.06 เฉพาะเจาะจง นางศิริวัฒน์  เรืองจํานงค์
ศิลป์

61,258.06 นางศิริวัฒน์  เรืองจํานงค์ศิลป์ 61,258.06 เป็นราคาที่เหมาะสม 132/2561 05/03/2561

4 จ้างทําแฟลชไดร์ฟแบบการ์ด ใช้
วัสดุพลาสติก ความจุ 8 GB,, 
สกรีนตัวอักษรและโลโก้บนตัว
แฟลชไดร์ฟ (ตามแบบ) 4 สี 2 ด้าน
 (หน้าและหลัง),กล่องบรรจุ
พลาสติกใส 1 ชิ้นต่อ 1 กล่อง

40,000.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมอัพ พรีเมี่ยม 
จํากัด

37,450.00 บริษัท ซัมอัพ พรีเมี่ยม จํากัด 37,450.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001841 07/03/2561

5 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์ (หุ่นกับ
ตัน TGO)

50,825.00 50,825.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยมาสคอต จํากัด 50,825.00 บริษัท ไทยมาสคอต จํากัด 50,825.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001842 07/03/2561

6 จ้างรถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์ ศิริมาตร์ 8,000.00 นายสุรศักดิ์ ศิริมาตร์ 7,600.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001843 07/03/2561

7 เช่ารถยนต์เก๋งเพื่อใช้ลงพื้นที่
สํารวจกิจกรรมและแหล่งปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกระหว่างวันที่ 13-16 
มีนาคม 2561 ณ จังหวัดสตูลและ
จังหวัดสงขลา

6,479.92 6,479.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

6,479.92 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ
 คาร์ จํากัด

6,479.92 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001844 09/03/2561

                                                                     สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561                                                 แบบ สขร. 1

(ชื่อหน่วยงาน) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

วันที่ 11 เมษายน 2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

8 เช่ารถยนต์เก๋ง จํานวน 1 คัน เพื่อ
ใช้เดินทางไปติดตามประเมินผล
โครงการ T-VER ระหว่างวันที่ 
12-14 มีนาคม 2561

5,885.98 5,885.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

5,885.98 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

5,885.98 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001855 09/03/2561

9 รถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ
เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่  14 มีนาคม
 2561

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001856 13/03/2561

10 จ้างทวนสอบโรงงานนําร่องสําหรับ
สาขาอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามัน
ปิโตรเลียมและพลาสติก จํานวน 2 
โรงงาน ได้แก่ บริษัท พีทีที โก
ลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
สาขาที่ 6 และบริษัท พีทีที โก
ลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
สาขาที่ 12

156,220.00 156,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด

156,220.00 บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศ
ไทย) จํากัด

156,220.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 133/2561 14/03/2561

11 จ้างทําสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์
ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก (Low 
Emission Support Scheme: 
LESS)

70,000.00 69,978.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมสเซนเจอร์ ครี
เอชั่น จํากัด

69,978.00 บริษัท แมสเซนเจอร์ ครี
เอชั่น จํากัด

69,978.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001849 15/03/2561

12 จ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการ "การ
พัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาด
ใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือน
กระจกที่เหมาะสม"  15 มีนาคม - 
25 เมษายน 2561

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยโสธรา  บุญกัน 16,580.64 นางสาวยโสธรา  บุญกัน 16,580.64 เป็นราคาที่เหมาะสม 134/2561 15/03/2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

13 จ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบัติงานภายใต้โครงการสร้าง
การมีส่วนร่วมด้านการลดก๊าชเรือน
กระจก สนับสนุนการลดภาวะโลก
ร้อน ในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก

261,600.00 261,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา  บัวบาน 133,000.00 นางสาวปวีณา  บัวบาน 121,967.74 ราคาและคุณภาพ 135/2561 15/03/2561

14 เช่ารถยนต์เก๋งเดินทางไปติดตาม
ประเมินผลโครงการ EGAT 
Energy Efficiency 
Improvement for Lighting at 
High – Voltage Electricity 
Substations ณ ตําบลไทรน้อย 
อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ใน
วันที่ 22 มีนาคม 2561 และ
ติดตามประเมินผลโครงการ EGAT 
Irrigation Valve Based Micro 
Hydro Project ณ เขื่อนแก่ง
กระจาน อําเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี ในวันศุกร์ที่ 23 
มีนาคม 2561

2,418.00 2,418.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

2,418.00 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

2,418.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001863 16/03/2561

15 เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ 
จํานวน 1 คัน เดินทางไปติดตาม
ประเมินผลโครงการ T-VER ใน
พื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด วันที่  
19-20 มีนาคม 2561

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

4,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 4,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001864 16/03/2561

16 ออกแบบโปสเตอร์อินโฟกราฟิก 
จํานวน 13 ภาพ ภาพ 4 สี ขนาด 
A3 ในรูปแบบไฟล์ .AI และ .PNG

34,775.00 34,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทอร์ด็อค จํากัด 34,775.00 บริษัท เอ็นเทอร์ด็อค จํากัด 34,775.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001870 19/03/2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

17 จ้างทําบอลลูน ขนาด 1 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ จํานวน 1 ใบ
และติดตั้งในงานวันคุ้มครองโลก 
(Earth Day) ประจําปี 2561 วันที่
 22 เมษายน 2561 ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

197,415.00 197,415.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอลลูนบี จํากัด 197,415.00 บริษัท บอลลูนบี จํากัด 197,415.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 136/2561 19/03/2561

18 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสําหรับใช้
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

5,230.00 5,230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 5,230.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 5,230.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001857 20/03/2561

19 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มการประชุม
คณะกรรมการ อบก. ครั้งที่ 
3/2561 ในวันที่ 22 มีนาคม 2561

2,642.00 2,642.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,642.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,642.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001869 20/03/2561

20 เช่ารถยนต์เก๋ง จํานวน 1 คัน 
ระหว่างสนามบินหาดใหญ่-โรงแรม
สตูลริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ. สตูล
ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561

1,739.82 1,739.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

1,739.82 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ
 คาร์ จํากัด

1,739.82 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001850 21/03/2561

21 เช่ารถยนต์เก๋ง จํานวน 1 คัน 
ระหว่างสนามบินหาดใหญ่- จ. 
สงขลา  ระหว่างวันที่ 29-30 
มีนาคม 2561

1,739.82 1,739.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

1,739.82 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ
 คาร์ จํากัด

1,739.82 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001851 21/03/2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

22 เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ 
จํานวน 3 คัน เพื่อใช้เดินทางเข้า
ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนว
ทางการจัดทําข้อมูลก๊าซเรือน
กระจกสําหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น" ครั้งที่ 4 และศึกษาดูงาน 
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
 จํานวน 2 แห่ง คือ 1. ศูนย์เรียนรู้
พลังงานทดแทน Sunny 
Bangchak จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ 2. การ
จัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 6,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 6,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001851.1 21/03/2561

23 จ้างเหมารถตู้ จัดประชุมวิชาการ 
พลังงานและเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 ณ ไบเทค บางนา วันที่ 21 มี.ค. 
60 จํานวน 2 คัน

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 3,600.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 3,600.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001876 21/03/2561

24 จ้างทําตรายาง จํานวน 5 อัน 720.00 0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลําดวนเซ็นเตอร์ 720.00 ร้านลําดวนเซ็นเตอร์ 720.00 ราคาและคุณภาพ 1001854 22/03/2561
25 จ้างพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอน

เครดิตเพื่อรองรับการดําเนินงาน
โครงการกลไกร่วม (JCM) และ
ระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิต 
(Trading Platform)

642,000.00 642,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กะทิ สตูดิโอ จํากัด 642,000.00 บริษัท กะทิ สตูดิโอ จํากัด 642,000.00 เป็นการจ้างเพื่มเติม สัญญาที่ 28/2561 23/03/2561

26 เช่ารถยนต์เก๋งจํานวน 1 คัน 
เดินทางระหว่างสนามบินหาดใหญ่
 กับ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา วันที่ 26 มีนาคม 
2561

2,852.40 2,852.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

2,852.40 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

2,852.40 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001871 26/03/2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

27 เช่ารถยนต์เก๋งเพื่อใช้ลงพื้นที่
ประชุมคณะทํางานการพัฒนา
แนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับ
จังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 3 
เมษายน 2561 ณ จังหวัดอุดรธานี

1,739.82 1,739.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

1,739.82 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ
 คาร์ จํากัด

1,739.82 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001860 27/03/2561

28 เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ
เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดี
ที่ 29 มีนาคม 2561 จํานวน 7 คัน

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 14,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 14,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001872 27/03/2561

29 ซ่อมชุดมาสคอตกัปตัน TGO 
จํานวน 1 ชุด ส่วนหัว โป๊ะสีตาม
รอยร้าว ขัดสีทําใบหน้าใหม่ ยึดติด
สายท่อใหม่ ซ่อมตัวยึดผ้าคลุมไหล่
 ขัดทําความสะอาดหนัง ซักทํา
ความสะอาดผ้าคลุม

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยมาสคอต จํากัด 6,955.00 บริษัท ไทยมาสคอต จํากัด 6,955.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001874 27/03/2561

30 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานบน
สื่อเว็ปไซต์ จํานวน 1 ตําแหน่ง/1
เดือน

1,059.30 1,059.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ทิงค์เน็ต จํากัด 1,059.30 บริษัท  ทิงค์เน็ต จํากัด 1,059.30 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001874.1 27/03/2561

31 จ้างตรวจสอบความใช้ได้ 
(Validation) และ/หรือ การทวน
สอบ (Verification) โครงการลด
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary Emission 
Reduction Program: T-VER)

88,500.00 88,500.00 เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
เพื่อสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ

88,500.00 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
เพื่อสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ

88,500.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 137/2561 27/03/2561

32 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน  9 
รายการ

402,850.72 402,850.73 เฉพาะเจาะจง  ้บริษัท โฟทีก้า จํากัด 402,850.72 บริษัท โฟทีก้า จํากัด 402,850.72 ราคาและคุณภาพ 138/2561 27/03/2561

33 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 
แกรม

49,755.00 49,755.01 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น เอส 
เอ็น. โอเอ ซัพพลาย

49,755.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น เอส 
เอ็น. โอเอ ซัพพลาย

49,755.00 ราคาและคุณภาพ 1001867 28/03/2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

34 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มเพื่อใช้ใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนว
ทางการจัดทําข้อมูลก๊าซเรือน
กระจกสําหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น"

3,138.00 3,138.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,138.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,138.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001874.3 28/03/2561

35 เช่ารถยนต์เก๋งเพื่อใช้ลงพื้นที่เข้า
ร่วมพิธีเปิดและประกาศ
เจตนารมณ์ในการจัดทําคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์องค์กรของ สสภ.1-16 
ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ
 จังหวัดภูเก็ต

1,739.82 1,739.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

1,739.82 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ
 คาร์ จํากัด

1,739.82 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001866 30/03/2561


