
ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีของ
สัญญำ/ใบส่ัง
จ้ำง/ข้อตกลง

วันท่ีของ
สัญญำ/ใบส่ัง
จ้ำง/ข้อตกลง

1 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ FUJI
 XEROX DOCUPRINT 
CM305DF หมายเลข 
กปร.720/204/60

10,678.60 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ควอลิที ไอที 
เซอร์วิส

10,678.60 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ควอลิที ไอที 
เซอร์วิส

10,678.60 เป็นผู้รับจ้างราย
เดิมท่ีเคยซ่อม
เคร่ืองพิมพ์ของ
ส านักงาน กปร. 
มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.019/2564 ลว.2 พ.ย. 
2563

2 จ้างตรวจเช็คและซ่อม
รถยนต์ย่ีห้อ โตโยต้า 
ทะเบียน ฌถ 3446

30,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท วรจักร์ยนต์
 จ ากัด

29,831.07 บริษัท วรจักร์ยนต์
 จ ากัด

29,831.07 เป็นศูนย์บริการ
ของโตโยต้า
โดยตรง และ
ต้ังอยู่ใกล้
หน่วยงาน เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.021/2564 ลว.2 พ.ย. 
2563

3 150,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
 เทพเพ็ญวานิสย์

20,972.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เทพเพ็ญวานิสย์

20,972.00 เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

บส.024/2564 ลว.6 พ.ย. 
2563

2.บริษัท ธนอรุณ
การพิมพ์ จ ากัด

32,200.00

จ้างพิมพ์ซองเอกสาร A4 
ขยายข้าง เน้ือ KI จ านวน 
7,000 ซอง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.)
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ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีของ
สัญญำ/ใบส่ัง
จ้ำง/ข้อตกลง

วันท่ีของ
สัญญำ/ใบส่ัง
จ้ำง/ข้อตกลง

4 จ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ ช้ัน 2 
(ห้อง กตผ.) และช้ัน 3 
(ห้องรับรอง)

25,134.30 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ไอ-ริช      
คูลเนส เอ็นจิเนียร่ิง
 จ ากัด

25,134.30 บริษัท ไอ-ริช      
คูลเนส เอ็นจิเนียร่ิง
 จ ากัด

25,134.30 เป็นผู้รับจ้าง
บ ารุงรักษาเคร่ือง
ปรับ อากาศ 
ประจ าปี 2564 
เสนอราคา
เหมาะสม

บส.025/2564 ลว.10 พ.ย. 
2563

5 จ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ ช้ัน 1 
(ห้องประชุม 101) และช้ัน
 2 (ห้อง กศข. และ กปค.
1-4)

64,916.90 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ไอ-ริช      
คูลเนส เอ็นจิเนียร่ิง
 จ ากัด

64,916.90 บริษัท ไอ-ริช      
คูลเนส เอ็นจิเนียร่ิง
 จ ากัด

64,916.90 เป็นผู้รับจ้าง
บ ารุงรักษาเคร่ือง
ปรับ อากาศ 
ประจ าปี 2564 
เสนอราคา
เหมาะสม

บส.026/2564 ลว.11 พ.ย. 
2563

130,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
 เทพเพ็ญวานิสย์

120,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เทพเพ็ญวานิสย์

120,000.00 เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

บส.028/2564 ลว.17 พ.ย. 
2563

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
 พิมพ์ใหญ่การพิมพ์

138,030.00

7 จ้างเหมาบริการรถบัส
ปรับอากาศ โครงการ
สัมมนา ส านักงาน กปร. 
ประจ าปี 2564 จ านวน 3
 คัน

90,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ศรีธนา    
แทรเวล แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด

90,000.00 บริษัท ศรีธนา    
แทรเวล แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด

90,000.00 เป็นผู้รับจ้างราย
เดิม มีผลงาน
เป็นท่ีประจักษ์ 
เสนอราคา
เหมาะสม

บส.030/2564 ลว.23 พ.ย. 
2563

จ้างพิมพ์จุลสารภูมิวาริน 
อนุรักษ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ฉบับท่ี
 56, 57 และ 58

6
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ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีของ
สัญญำ/ใบส่ัง
จ้ำง/ข้อตกลง

วันท่ีของ
สัญญำ/ใบส่ัง
จ้ำง/ข้อตกลง

8 จ้างเหมาบริการรถตู้
โดยสารปรับอากาศ 
โครงการสัมมนา 
ส านักงาน กปร. ประจ าปี
 2564 จ านวน 4 คัน

24,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ก.ไก่ 
อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด

24,000.00 บริษัท ก.ไก่ 
อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด

24,000.00 เป็นผู้รับจ้างราย
เดิม มีผลงาน
เป็นท่ีประจักษ์ 
เสนอราคา
เหมาะสม

บส.031/2564 ลว.23 พ.ย. 
2563

9 450,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

1.บริษัท อเบลซ 
คอนเซ็ปท์ จ ากัด

535,000.00 บริษัท เพลย์บ็อกซ์
 อินโนเวทีฟ จ ากัด

444,050.00 บส.032/2564 ลว.25 พ.ย. 
2563

2.บริษัท เพลย์
บ็อกซ์ อินโนเวทีฟ 
จ ากัด

444,050.00

10 600,000.00 593,026.10 วิธี 
e-bidding

1.บริษัท ออลกู้ด 
ออร์แกไนเซอร์ 
จ ากัด

588,746.10 บริษัท ออลกู้ด 
ออร์แกไนเซอร์ 
จ ากัด

580,000.00 สญ.23/2564 ลว.23 พ.ย. 
2563

2.บริษัท ดีไซน์ 
อะไลฟ จ ากัด

550,000.00

3.บริษัท บี.เอ.เอ็น.
เค. เอ็นเตอร์ไพร์ส 
(กรุ๊ป) ประเทศไทย
 จ ากัด

554,795.00

เป็นผู้ย่ืนเอกสาร
หลักฐาน 
ครบถ้วน ถูกต้อง
 ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคตามท่ี
ส านักงาน กปร. 
ก าหนด และ
ได้รับคะแนนรวม
สูงสุดจากระบบ 
e-GP

จ้างจัดนิทรรศการในงาน 
พรรณไม้งามอร่ามสวน
หลวง ร.9 คร้ังท่ี 33 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

จ้างจัดนิทรรศการ
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ในช่ือชุด   
สืบสาน ต่อยอด การ
พัฒนา พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติท่ีมีชีวิต ใน
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด


