
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน

การซื้อ
หรือจ้าง

1. ต่ออายุการใช้งานโปรแกรมสํารอง และกู้คืนข้อมูล 
(Backup & Recovery Software)  สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จํานวน 1 สิทธิ์การใช้
งาน ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 
2561 – วันที่ 13  พฤษภาคม 2562

7,436.50 7,436.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดินนายด์ จํากัด 7,436.50 บริษัท ไอดินนายด์ จํากัด 7,436.50 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001894 03/05/2561

2. จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในการทํางาน ตรวจ
วิเคราะห์แสงสว่าง (illumination) เหมาต่อพื้นที่ 
100-120 จุด พร้อมรายงานผลการตรวจัดเทียบ
ค่ามาตรฐานเป็นรูปเล่มรายงาน 1 ฉบับ พร้อม CD
 จํานวน 1 แผ่น

6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6,000.00 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001895 03/05/2561

3. ถาดสานผักตบชวา ขนาด ยาว 11 นิ้ว x กว้าง 9 
นิ้ว x สูง 3 นิ้ว จํานวน 30 ใบ และถาดสาน
ผักตบชวา ขนาด ยาว 9 นิ้ว x กว้าง 8 นิ้ว x สูง 3
 นิ้ว จํานวน 3 ใบ

4,860.00 4,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านหัตถกรรมชัยนาท 4,860.00 ร้านบ้านหัตถกรรมชัยนาท 4,860.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001896 03/05/2561

4. จ้างพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล สถานการณ์ก๊าซเรือน
กระจก

200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุรชัย อัศวทวีบุญ 200,000.00 นายบุรชัย อัศวทวีบุญ 200,000.00 พัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล 
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก

148/2561 03/05/2561

5. จ้างพัฒนาแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ และปรับปรุง
ระบบสืบค้นข้อมูลออนไลน์

160,500.00 160,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โลจิคสเปซ จํากัด 160,500.00 บริษัท โลจิคสเปซ จํากัด 160,500.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 149/2561 03/05/2561

6. จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มเพื่อใช้ในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทําข้อมูลก๊าซเรือน
กระจกสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561

4,760.00 4,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 4,760.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 4,760.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001898 04/05/2561

7. จ้างทําป้ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน
 2 อัน

17,120.00 17,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สเปซ วัน จํากัด 17,120.00 บริษัท สเปซ วัน จํากัด 17,120.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001900 04/05/2561

                                                                                     สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561                                                                  แบบ สขร. 1

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่
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การซื้อ
หรือจ้าง

8. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน วันที่ 7 
พ.ค. - 31 ก.ค. 2561 ภายใต้โครงการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เสริมสร้างการมีส่วนร่วมสู่
การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา

53,322.58 53,322.58 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุวิชา วงค์คํา 53,322.58 นายสุวิชา วงค์คํา 53,322.58 ราคาและคุณภาพ 150/2561 04/05/2561

9. จ้างดําเนินการโครงการทวนสอบนําร่องสําหรับอุต
สา หกรรมแก้วและกระจก พลาสติก และอาหาร 
ภายใต้โครงการนําร่องระบบซื้อขายสิทธิในการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศ
ไทย ประจําปี 2561

550,000.00 550,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 550,000.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 550,000.00 จ้างต่อเนื่อง สัญญาที่ 32/2561 04/05/2561

10. -เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 
คัน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ใช้ในการเดินทาง
ไปเข้าร่วมการประชุม "Introduction of Energy
 Saving Refrigerator and Evaporator with 
Mechanical Vapor Recompression in 
Amino Acid Producing Plant " ณ บริษัท ไทย 
เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จํากัด เลขที่ 399 หมู่ 1
 ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001903 07/05/2561

11. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)    จํานวน 12
 รายการ

295,541.49 295,541.49 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จํากัด 295,541.49 บริษัท โฟทีก้า จํากัด 295,541.49 ราคา 1001905 07/05/2561

12. เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 
คัน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ใช้ในการ
เดินทางเพื่อเข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้ของ
โครงการโดยผู้ประเมินภายนอก สําหรับโครงการ
สนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้ภายใต้โครงการ

2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001899 08/05/2561

13. จ้างทําป้ายโลโก้ประชา สัมพันธ์การดําเนินงาน
ของศูนย์ CITC จํานวน 2 อัน

12,840.00 12,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สเปซ วัน จํากัด 12,840.00 บริษัท สเปซ วัน จํากัด 12,840.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001902 08/05/2561

14. จ้างพิมพ์  โบรชัวร์ CITC จํานวน 4,000 แผ่น 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิเมทริก จํากัด 60,000.00 บริษัท ซิเมทริก จํากัด 60,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001904 09/05/2561

15. เช่ารถเก๋ง จํานวน 1 คัน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 
2561 รับ-คืน รถสนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ รวมเป็น
เงิน 1,599 บาท ไม่รวมค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

1,599.00 1,599.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

1,599.00 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

1,599.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001906 10/05/2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
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16. เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ จํานวน 1 คัน 
จาก อบก. ไปยังบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด
 (มหาชน) อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในวัน
พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001910 11/05/2561

17.   สายคล้องบัตรพนักงาน POLY พิมพ์พื้นสีเขียวไล่
โทน และโลโก้  จํานวน 300 เส้น

17,655.00 17,655.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์ส เลเบิ้ล พริ้น
ติ้ง จํากัด

17,655.00 บริษัท เฟิร์ส เลเบิ้ล พริ้น
ติ้ง จํากัด

17,655.00 ราคาและคุณภาพ 1001938 11/05/2561

18. เช่ารถเก๋งใช้ในการเดินทางไปติดตามประเมินผล
โครงการ T-VER  ในพื้นที่จังหวัดสงขลา รับ-คืนรถ
 สนามบินหาดใหญ่ รายละเอียดการเดินทางไป
ติดตามโครงการ ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561
 จํานวน 2 วัน ราคาวันละ 1,862 บาท

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

3,724.00 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

3,724.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001909 15/05/2561

19.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว หม้อต้มน้ํา รหัส
ครุภัณฑ์ อบก. 7330-001-001-/52  เปลี่ยนตัว
ควบคุมอุณภูมิ  จํานวน 1 ตัว   ราคา  1,330.00 
บาท

1,330.00 1,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งสกุลพานิช 1,330.00 ร้านรุ่งสกุลพานิช 1,330.00 ราคา 1001911 16/05/2561

20. กระดาษอิงเจท ลายลินิน  (30แผ่น/กล่อง)   
จํานวน 30 กล่อง

12,198.00 12,198.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร 
ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

12,198.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร 
ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

12,198.00 ราคาและคุณภาพ 1001912 16/05/2561

21. จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  หม้อต้มน้ํา 1,330.00 1,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งสกุลพานิช 1,330.00 ร้านรุ่งสกุลพานิช 1,330.00 ราคา 1001934 16/05/2561

22. กระดาษอิงเจท ลายลินิน  (30แผ่น/กล่อง)   
จํานวน 30 กล่อง

12,198.00 12,198.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร 
ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

12,198.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร 
ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

12,198.00 ราคาและคุณภาพ 1001941 16/05/2561

23. จ้างทําป้ายไวนิล ขนาด 200 x 100 cm.  จํานวน
 1 ชิ้น

642 642 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอส ครีเอชั่น 
จํากัด

642 บริษัท เจเอส ครีเอชั่น 
จํากัด

642 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001913 17/05/2561

24. ค่าเช่ารถโดยสารปรับอากาศ 40 ที่นั่ง 1 คัน ไป-
กลับ จาก จ.กรุงเทพฯ – อ.เมือง จ.นครสวรรค์ – 
จ.พิจิตร ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561

34,000.00 34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล
 กรุ๊ป จํากัด

34,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล 
กรุ๊ป จํากัด

34,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001914 17/05/2561

25. ค่าจ้างเตรียมพื้นที่ และค่าวัสดุ สําหรับปลูกต้นไม้ 
จํานวน 100 ต้น

6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษ  วันเชียง 6,000.00 นายจักรกฤษ  วันเชียง 6,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001915 17/05/2561
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หรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน

การซื้อ
หรือจ้าง

26. ช้อนปลูก  จํานวน 20 อัน 1,200.00 1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไดโซ ซังเกียว 
(ประเทศไทย) จํากัด

1,200.00 บริษัท ไดโซ ซังเกียว 
(ประเทศไทย) จํากัด

1,200.00 ราคาและคุณภาพ 1001917 17/05/2561

27. จ้างดําเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้าน
ตลาดคาร์บอน

12,800.00 12,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง Hatairat_V_นางสาวหทัย
รัตน์ วังภูมิใหญ่

12,800.00 นางสาวหทัยรัตน์  วังภูมิ
ใหญ่

19,200.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001907 22/05/2561

28. ค่าเช่ารถเก๋ง ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2561 
จํานวน 1 วัน ราคาวันละ 1,009.00  บาท (ไม่เกิน
 24 ชั่วโมงคิด 1 วัน)

1,009.00 1,009.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนล เรนท์ อะ คาร์ จํากัด

1,009.00 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

1,009.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001918 22/05/2561

29. แฟ้มเจาะพลาสติก A4 สีเขียว มีซองหน้า 1,163.82 1,163.82 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 
(มหาชน)

1,163.82 บริษัท ซีโอแอล จํากัด 
(มหาชน)

1,163.82 ราคาและคุณภาพ 1001919 22/05/2561

30. เช่ารถเก๋ง ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 
2561 (24 ชม. คิด 1 วัน)  ไม่รวมค่าน้ํามัน รับ-ส่ง
 รถ ณ สนามบินเชียงใหม่

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

3,479.64 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

3,479.64 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001921 24/05/2561

31. เช่ารถเก๋ง ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2561 
(24 ชม. คิด 1 วัน)  ไม่รวมค่าน้ํามัน รับ-ส่ง รถ ณ
 สนามบิน จ.ขอนแก่น

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

3,479.64 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

3,479.64 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001923 24/05/2561

32. เช่ารถเก๋ง ระหว่างวันที่10-11 มิถุนายน 2561 (24
 ชม. คิด 1 วัน)  ไม่รวมค่าน้ํามัน รับ-ส่ง รถ ณ 
สนามบินเชียงราย่

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

1,738.82 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

1,739.82 เป็นราคาเหมาะสม 1001924 24/05/2561

33. เช่ารถเก๋ง ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 
(24 ชม. คิด 1 วัน)  ไม่รวมค่าน้ํามัน รับ-ส่ง รถ ณ
 สนามบินพิษณุโลก่

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

3,479.64 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

3,479.64 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001925 24/05/2561

34. เช่ารถเก๋ง จํานวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 13-15 
มิถุนายน 2561 ไม่รวมค่าน้ํามัน รับ-ส่ง รถ ณ 
สนามบินดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ  เดินทางไปยัง จ.
จันทบุรี และ จ.ชลบุรี

4,859.94 4,859.94 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

4,859.94 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

4,859.94 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001926 24/05/2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน

การซื้อ
หรือจ้าง

35. เช่ารถเก๋ง จํานวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 26-29 
มิถุนายน 2561 ไม่รวมค่าน้ํามัน รับ-ส่ง รถ ณ 
สนามบินดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ  เดินทางไปยัง จ.
สระบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา

4,859.94 4,859.94 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

4,859.94 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

4,859.94 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001927 24/05/2561

36. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,397.00 1,397.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1,397.00 บริษัท สยามแม็คโคร 
จํากัด(มหาชน)

1,397.00 ราคาและคุณภาพ 1001929 30/05/2561

37. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ประชุมคณะกรรมการ 
อบก. ครั้งที่ 5/2561

2,908.00 2,908.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,908.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,908.00 ราคาและคุณภาพ 1001931 30/05/2561

38. จ้างจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อแอนิเมชั่น ความ
ยาว 8 นาที แผ่นพับ A3   และ Infographic ขั้น
สมบูรณ์  จํานวน 3 แบบ

250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกณวรรธน์  อิศ
รางกูร ณ อยุธยา

250,000.00 นางสาวกณวรรธน์  อิศ
รางกูร ณ อยุธยา

250,000.00 ราคาและคุณภาพ 151/2561 30/05/2561

39. เช่ารถยนต์เก๋ง 1 คัน ในวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 
2561 (24 ชม. คิด 1 วัน)  ไม่รวมค่าน้ํามัน รับ-ส่ง
 รถ ณ สนามบินหาดใหญ่  จ.สงขลา

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

3,079.46 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

3,079.46 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001930 31/05/2561


