
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน

การซื้อ
หรือจ้าง

1. จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ วันที่ 21-23  
พฤษภาคม 2561  ค่าเช่ารถตู้วันละ 2,000
 บาท /คัน/วัน ไม่รวมค่าน้ํามันและค่า
ผ่านทาง

         6 ,000.00      6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง เป็นราคาที่เหมาะสม 1001981 01/06/2561

2.  ้  - เปลี่ยนช่องเสียบสายชาร์ตแบตเตอรี่ 500.00 500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน Maximum Plus 
Mobile

ร้าน Maximum Plus 
Mobile

ราคาและคุณภาพ 1001936 04/06/2561

3. จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร
ประกอบการสัมมนาเรื่อง “การใช้กลไก
ราคาเพื่อลดโลกร้อน”   70 เล่ม

3,676.40 3,676.40 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ ร้านเอ้ ก๊อปปี้ ราคาและคุณภาพ 1001939 04/06/2561

4. ค่าเช่ารถเก๋ง 1 คัน ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 
2561 เดินทางไปยัง จ.นครราชสีมา และ
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 (24 ชม. คิด 
1 วัน) ไม่รวมค่าน้ํามัน รับ-ส่ง รถ ณ 
สนามบินดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ  เดินทาง
ไปยัง จ.ลพบุรี

4,916.00  4,916.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

เป็นราคาที่เหมาะสม 1001932 05/06/2561

5. เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ จํานวน 
1 คัน จาก อบก. ไปยังจังหวัดสระบุรี ใน
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561

4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง เป็นราคาที่เหมาะสม 1001935 05/06/2561

6. เช่ารถยนต์เก๋ง 1 คัน ในวันที่ 7 มิถุนายน 
2561 (24 ชม. คิด 1 วัน) ไม่รวมค่าน้ํามัน
 รับ-ส่ง รถ ณ สนามบินดอนเมือง จ.
กรุงเทพฯ  เดินทางไปยัง จ.สระบุรี

1,862.00 1,862.00 วิธีเฉพาะเจาะจง -บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

เป็นราคาที่เหมาะสม 1001940 06/06/2561

7. จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  จํานวน 45 เล่ม 3,867.75      3,867.75 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ ร้านเอ้ ก๊อปปี้ เป็นราคาที่เหมาะสม 1001947 06/06/2561

8.  ้ลงประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ เพื่อ
เผยแพร่สกู๊ปข่าว/ข่าว/บทความ จํานวน 5
 ครั้ง และลงประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ 
ขนาด 6 x 10 นิ้ว จํานวน 2 ครั้ง

74,900.00     74,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

เป็นราคาที่เหมาะสม 153/2561 06/06/2561

9. จ้างเหมาบุคคล  เพื่อปฏิบัติงานภายใต้
โครงการสร้างความพร้อมการติดตาม
ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจาก
มาตรการตามนโยบายในภาคการเกษตร

68,000.00     68,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ่นางสาวภัทรานิษฐ์  ก้อน
จันทร์เทศ

นางสาวภัทรานิษฐ์  ก้อน
จันทร์เทศ

เป็นราคาที่เหมาะสม 154/2561 07/06/2561

 74,900.00 74,900.00

 62,333.33 62,333.33

 4,000.00 4,000.00

 1,862.00 1,862.00

 3,867.75 3,867.75

 500.00 500.00

 3,676.40 3,676.40

 4,916.00 2,985.17

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ประจําเดือน มิถุนายน 2561

ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

                   6 ,000.00 6,000.00



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน

การซื้อ
หรือจ้าง

ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

10. จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ภายใต้โครงการ "การส่งเสริมการลดก๊าซ
เรือนกระจกรายกิจกรรม (LESS)"  วันที่ 
18 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2561

78,966.66  78,966.66 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัชพร  สิงขโรทัย นางสาวรัชพร  สิงขโรทัย เป็นราคาที่เหมาะสม 155/2561 07/06/2561

11. จ้างทําตรายาง จํานวน 8 อัน รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ

1,160.00      1,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลําดวนเซ็นเตอร์ ร้านลําดวนเซ็นเตอร์ เป็นราคาที่เหมาะสม 1001942 08/06/2561

13. กรอบบัตรพนักงาน ABS แนวตั้ง สีใส 
ป้องกันฝุ่น การขีดขูด จํานวน 200 อัน

2,140.00  2,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิจเกษมศิริ จํากัด บริษัท กิจเกษมศิริ จํากัด เป็นราคาที่เหมาะสม 1001979 08/06/2561

14. จ้างผู้ตรวจสอบบัญชี สําหรับปีสิ้นสุด  
วันที่ 30 กันยายน 2560  ขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน)

160,000.00   160,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จํากัด

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ
 จํากัด

ราคาและคุณภาพ 156/2561 11/06/2561

15. เช่ารถยนต์เก๋ง 1 คัน เดินทางไป-กลับ 
จากสนามบินน่าน กับสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.
น่าน ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 (24 
ชม. คิด 1 วัน)

1,200.00  1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอารมณ์ คําปา นายอารมณ์ คําปา เป็นราคาที่เหมาะสม 1001944 12/06/2561

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

12,198.00  0.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร 
ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร
 ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

ราคาและคุณภาพ 1001912 13/06/2561

17. ค่าเช่ารถยนต์ตู้ จํานวน 1 คัน ในวันที่ 
13-15 มิถุนายน 2561 เดินทางจาก อบก.
 ไปยังจังหวัดลพบุรี จังหวัดปทุมธานี และ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ตามลําดับ

6,000.00  6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง เป็นราคาที่เหมาะสม 1001945 13/06/2561

18. ค่าเช่ารถเก๋ง ใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.
ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 
และ จ.สงขลา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561
 (24 ชม. คิด 1 วัน) ไม่รวมค่าน้ํามัน

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

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

เป็นราคาเหมาะสม 1001946 13/06/2561

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

12,198.00     12,198.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร 
ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร
 ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

ราคาและคุณภาพ 1001954 13/06/2561

20.  ้จ้างเหมาบุคคล  เพื่อปฏิบัติงานภายใต้
โครงการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดคาร์บอน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
ซื้อขายคาร์บอนเครดิตปีงบประมาณ 2561

70,000.00     70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทองทิพย์  วงษ์
ศิลป์  ้

นางสาวทองทิพย์  วงษ์
ศิลป์

เป็นราคาที่เหมาะสม 157/2561 13/06/2561

 3,724.00 3,724.00

 12,198.00 12,198.00

 68,666.66 68,666.66

 1,200.00 1,200.00

 12,198.00 12,198.00
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน

การซื้อ
หรือจ้าง

ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

21. จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เพื่อใช้
ประกอบการชี้แจงงบประมาณต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จํานวน 85 เล่ม

9,293.00      9,293.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ้ ก๊อปปี้ ร้านเอ้ ก๊อปปี้ เป็นราคาที่เหมาะสม 1001952 15/06/2561

22. เช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ จํานวน 1 
คัน จาก อบก. ไปยังอ.วังจันทร์ จังหวัด
ระยอง  ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561

4,000.00  4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง เป็นราคาที่เหมาะสม 1001949 18/06/2561

23. จ้างถ่ายเอกสารสี พริ้นท์สี เพื่อใช้ในการ
ประชุมคณะทํางานการพัฒนาแนว
ทางการลดก๊าซเรือนกระจก

3,017.40      3,017.40 วิธีเฉพาะเจาะจง หลักสี่ บลูพริ้นท์ หลักสี่ บลูพริ้นท์ เป็นราคาที่เหมาะสม 1001962 18/06/2561

24. 1. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร (หน้า-หลัง) 8,720 
แผ่น เป็นเงิน 3,052 บาท 2. ค่าเข้าเล่มสัน
เทป (ไม่รวมอุปกรณ์) 20 เล่ม เป็นเงิน 
160 บาท 3. ค่าเข้าเล่มสันห่วง (ไม่รวม
อุปกรณ์) 20 เล่ม เป็นเงิน 200 บาท

3,412.00  3,412.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ ร้านเอ้ ก๊อปปี้ เป็นราคาที่เหมาะสม 1001951 19/06/2561

25. เช่ารถเก๋ง 1 คัน ในวันที่ 20 - 22 
มิถุนายน 2561 (24 ชม. คิด 1 วัน) ไม่
รวมค่าน้ํามัน รับ-ส่ง รถ ณ สนามบินดอน
เมือง จ.กรุงเทพฯ  เดินทางไปยัง จ.ระยอง

2,898.00  2,898.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

เป็นราคาเหมาะสม 1001953 20/06/2561

26. รถเข็นพื้นเหล็ก แผ่นพับปูทับด้วยวัสดุกัน
ลื่น รับน้ําหนักได้ 370 กก. ล้อ PU มือจับ
ข้างเดียว พับเก็บได้

3,210.00      3,210.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร 
ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร
 ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

ราคาและคุณภาพ 1001975 20/06/2561

27. กระเป๋าสะพายหูรูด ทําจากผ้า Polyester
 210 D ขนาด 30 X 40 ซ.ม. สกรีนโลโก้ 
1 สี 1 ตําแหน่ง

97,905.00  97,905.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บลิสส์ (อินเตอร์
เนชั่นแนล) จํากัด

บริษัท บลิสส์ (อินเตอร์
เนชั่นแนล) จํากัด

เป็นราคาที่เหมาะสม 158/2561 20/06/2561

28.  ้จ้างทําขวดน้ํา ผติตจากพลาสติกสีขาวใส 
ขนาด 600 มิลลิลิตร จํานวน 3,000 ชิ้น 
สกรีนสัญลักษณ์  อบก. 1 สี 1 ตําแหน่ง

96,300.00     96,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ้บริษัท อนุสรการไฟฟ้า 
จํากัด

บริษัท อนุสรการไฟฟ้า 
จํากัด

เป็นราคาที่เหมาะสม 159/2561 20/06/2561

34. เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ จํานวน 
1 คัน จาก อบก. ไปยัง ต.มาบตาพุด อ.
เมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ไม่รวมค่า
น้ํามัน

4,000.00  4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง เป็นราคาที่เหมาะสม 1001968 26/06/2561

 97,905.00 97,905.00

 96,300.00 96,300.00

 4,000.00 4,000.00

 3,412.00 3,412.00

 2,898.00 2,898.00

 3,210.00 3,210.00

 9,293.00 9,293.00

 4,000.00 4,000.00

 3,017.40 3,017.40



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน

การซื้อ
หรือจ้าง

ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

35. พัฒนาแอพพลิเคชั่น CF Calculator 
Event บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา 
อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา โดยพัฒนาบน
ระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป 
และ Android เวอร์ชั่น Kitkat ขึ้นไป

300,000.00   300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กะทิ สตูดิโอ จํากัด บริษัท กะทิ สตูดิโอ จํากัด ราคาและคุณภาพ 160/2561 26/06/2561

36. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจํานวน 7 
จังหวัด ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น บึงกาฬ  สกลนคร  
หนองคาย  หนองบัวลําภู  และอุดรธานี

17,500.00  17,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เป็นราคาที่เหมาะสม 161/2561 26/06/2561

37. 1.เช่าเรือ จํานวน 1 ลํา เป็นเงิน 1,500 
บาท รวมค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 2. เช่ารถ
อีแต๊ก จํานวน 4 คันๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 2,400 บาท  รวมค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

3,900.00  3,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายโสภณ  พันธุ นายโสภณ  พันธุ เป็นราคาที่เหมาะสม 1001972 27/06/2561

38. ค่าเช่ารถยนต์เก๋ง 1 คัน ในวันที่ 28-29 
มิถุนายน 2561 (24 ชม. คิด 1 วัน) 
จํานวน 2 วัน  รับ-ส่ง รถ ณ สนามบิน
นครพนม จ.นครพนม  เดินทางไปยัง จ.
สกลนคร และ จ.มุกดาหาร

2,118.00  2,118.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

เป็นราคาเหมาะสม 1001973 28/06/2561

39. เช่ารถเก๋งในพื้นที่ 1 คัน ในวันที่ 3-6 ก.ค. 
2561  ใช้เดินทางจาก สนามบินดอนเมือง 
ไปยังจังหวัดชลบุรี     ไม่รวมค่าน้ํามัน
และค่าผ่านทาง

4,047.00      4,047.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

ราคาและคุณภาพ 1002006 28/06/2561

40. จ้างพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม
สําหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย

430,000.00  430,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ เอ็น
เนอร์ยี่ พลัส จํากัด

บริษัท แอดวานซ์ เอ็น
เนอร์ยี่ พลัส จํากัด

เป็นราคาที่เหมาะสม 162/2561 28/06/2561

41. จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภายใต้
โครงการ สร้างการมีส่วนร่วมด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจกสนับสนุนการลดภาวะโลก
ร้อนในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก

       50 ,451.61     50,451.61 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมังคลารัตน์  จัน
ทนฤกษ์

นางสาวมังคลารัตน์  จัน
ทนฤกษ์

เป็นราคาที่เหมาะสม 163/2561 29/06/2561 50,451.61 50,451.61

 2,118.00 2,118.00

 4,047.00 4,047.00

 430,000.00 430,000.00

 300,000.00 299,600.00

 17,500.00 17,500.00

 3,900.00 3,900.00


