
ล ำดับ งำนที่จัดจ้ำง วงเงนิที่จ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือก รำคำที่ตกลงจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรปุ

เลขที่ของ
สัญญำ/ใบสั่ง
จ้ำง/ข้อตกลง

วันที่ของ
สัญญำ/

ใบสั่งจ้ำง/
ข้อตกลง

1 จ้างปรับปรุงหอ้งท างาน
ส านักงาน กปร. 4 หอ้ง 
(ทปษ.อุศนีย,์ ทปษ.วชัรี, กตผ.
 และ กผว.)

212,930.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

บริษทั เพชรเกษม 
อลูมินั่ม จ ากัด

212,930.00 บริษทั เพชรเกษม 
อลูมินั่ม จ ากัด

212,930.00 เปน็ผู้มีอาชีพ
โดยตรง เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.073/2561 ลว.3 พ.ค. 
2561

2 จ้างเหมาบริการลงรหสัข้อมูล
โครงการจัดท ารายงานส ารวจ
ข้อมูลและติดตามผลการ
ด าเนินงานเบื้องต้นโครงการ
ศูนย์ภฟูา้ฯ อ.บอ่เกลือ จ.น่าน

15,000.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

บริษทั โพลีกอน   
 วซิาด จ ากัด

14,830.20 บริษทั โพลีกอน     
 วซิาด จ ากัด

14,830.20 เปน็ผู้มีอาชีพ
โดยตรง เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.075/2561 ลว.8 พ.ค. 
2561

3 จ้างซ่อมรถยนต์ยี่หอ้ โตโยต้า 
ทะเบยีน ฮพ-6546

236,144.32 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

บริษทั วรจักร์ยนต์
 จ ากัด

236,144.32 บริษทั วรจักร์ยนต์ 
จ ากัด

236,144.32 เปน็ผู้มีอาชีพ
โดยตรง เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.078/2561 ลว.15 พ.ค. 
2561

4 จ้างซ่อมแซมระบบบ าบดั
น้ าดี-น้ าเสีย และปั๊มน้ า 
(แก้ไขฟตุวาล์วชุดปั๊มน้ าและ
รอยร่ัวจุดเติมน้ า 2 จุด)

16,050.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

บริษทั บาร์โคล-
แอร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

16,050.00 บริษทั บาร์โคล-แอร์
 (ประเทศไทย) จ ากัด

16,050.00 เปน็ผู้มีอาชีพ
โดยตรง เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.080/2561 ลว.16 พ.ค. 
2561

5 จ้างท าเข็มวทิยฐานะผู้ส าเร็จ
การศึกษาอบรมหลักสูตร 
นบร. และ พพร. จ านวน 318 
เข็ม

216,410.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
สุภาพรรณ

216,408.54 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
สุภาพรรณ

216,408.54 เปน็ผู้มีอาชีพ
โดยตรง เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.081/2561 ลว.17 พ.ค. 
2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2561
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.)



- 2 -

ล ำดับ งำนที่จัดจ้ำง วงเงนิที่จ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือก รำคำที่ตกลงจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรปุ

เลขที่ของ
สัญญำ/ใบสั่ง
จ้ำง/ข้อตกลง

วันที่ของ
สัญญำ/

ใบสั่งจ้ำง/
ข้อตกลง

6 จ้างผลิตนิทรรศการโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ชุด "หน้าแฝก" (ภาษาอังกฤษ) 
ในรูปแบบ Roll-Up

15,000.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

บริษทั โพลีกอน   
 วซิาด จ ากัด

14,980.00 บริษทั โพลีกอน     
 วซิาด จ ากัด

14,980.00 เปน็ผู้มีอาชีพ
โดยตรง เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.083/2561 ลว.22 พ.ค. 
2561

7 จ้างซ่อมแซมระบบบ าบดั
น้ าดี-น้ าเสีย และปั๊มน้ า 
(เปล่ียนแมกซีลและลูกปนืปั้ม
น้ า)

16,050.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

บริษทั บาร์โคล-
แอร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

16,050.00 บริษทั บาร์โคล-แอร์
 (ประเทศไทย) จ ากัด

16,050.00 เปน็ผู้มีอาชีพ
โดยตรง เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.084/2561 ลว.23 พ.ค. 
2561

8 จ้างซ่อมรถยนต์ยี่หอ้ โตโยต้า 
ทะเบยีน ฮต-5366

13,000.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

บริษทั วรจักร์ยนต์
 จ ากัด

12,149.32 บริษทั วรจักร์ยนต์ 
จ ากัด

12,149.32 เปน็ผู้มีอาชีพ
โดยตรง เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.085/2561 ลว.25 พ.ค. 
2561

9 จ้างซ่อมแซมระบบสัญญาณ
เตือนอัคคีภยั (แก้ไขสาย
กราวด์ระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภยั)

9,630.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

บริษทั สแควร์-ไนน์
 กรุ๊ป จ ากัด

9,630.00 บริษทั สแควร์-ไนน์ 
กรุ๊ป จ ากัด

9,630.00 เปน็ผู้มีอาชีพ
โดยตรง เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.086/2561 ลว.25 พ.ค. 
2561

10 จ้างจัดศึกษาอบรมเพื่อพฒันา
องค์ความรู้และเสริมสร้าง
เครือข่ายขับเคล่ือนการพฒันา
ตามแนวพระราชด าริและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
(พพร.) รุ่นที่ 7 ประจ าปี
งบประมาณ 2561 จ านวน 50
 คน

3,116,720.00 3,116,000.00 วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

3,116,000.00 คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

3,116,000.00 เปน็หน่วยงานที่
รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือ
สนับสนุนใหจ้ัดซ้ือ
จัดจ้างโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง
ตามกฎกระทรวง
ก าหนด

สญ.46/2561 ลว.6 พ.ค. 
2561
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ล ำดับ งำนที่จัดจ้ำง วงเงนิที่จ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือก รำคำที่ตกลงจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรปุ

เลขที่ของ
สัญญำ/ใบสั่ง
จ้ำง/ข้อตกลง

วันที่ของ
สัญญำ/

ใบสั่งจ้ำง/
ข้อตกลง

11 จ้างผลิตสารคดีศูนย์ศึกษาการ
พฒันาภพูานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวดัสกลนคร 
จ านวน 1 เร่ือง ความยาวไม่
น้อยกวา่ 7 นาท ีจ านวน 2 
รูปแบบ คือ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ

500,000.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

บริษทั แปซิฟคิ 
อินเตอร์คอมมิวนิ
เคชั่น จ ากัด

500,000.00 บริษทั แปซิฟคิ 
อินเตอร์คอมมิวนิ
เคชั่น จ ากัด

500,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มี
ผลงานเปน็ที่
ประจักษ ์เสนอ
ราคาเหมาะสม

สญ.47/2561 ลว.7 พ.ค. 
2561

12 จ้างประเมินผลโครงการ
ศูนย์บริการการพฒันาปลวก
แดงตามพระราชด าริ อ.ปลวก
แดง จ.ระยอง

300,000.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

มหาวทิยาลัย
ศิลปากร

300,000.00 มหาวทิยาลัย
ศิลปากร

300,000.00 เปน็หน่วยงานที่
รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือ
สนับสนุนใหจ้ัดซ้ือ
จัดจ้างโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง
ตามกฎกระทรวง
ก าหนด

สญ.48/2561 ลว.17 พ.ค. 
2561

1,000,000.00 1,670,000.00 วธิ ี
e-bidding

1.บริษทั แปซิฟคิ 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

978,999.00 บริษทั แปซิฟคิ 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

978,000.00 สญ.49/2561 ลว.30 พ.ค. 
2561

2.บริษทั พจีีเอ็น 
แอ็ด แอนด์ มีเดีย 
จ ากัด

832,000.00

จ้างผลิตและเผยแพร่
ประชาสัมพนัธโ์ครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริทาง
ส่ือวทิยุ ชุด ใต้ร่มฉัตร แผ่นดิน
ไทย ประจ าปงีบประมาณ 
2561 ความยาวไม่น้อยกวา่ 3
 นาท ีจ านวน 35 ตอน

เปน็ผู้มีอาชีพ
โดยตรง และผ่าน
ข้อเสนอด้าน
เทคนิคตามที่
ส านักงาน กปร. 
ก าหนด โดยได้รับ
คะแนนรวมสูงสุด
จากระบบ e-gp

13


