
ล ำดับ งำนที่จัดจ้ำง วงเงนิที่จ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือก รำคำที่ตกลงจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรปุ

เลขที่ของ
สัญญำ/

ใบสั่งจ้ำง/
ข้อตกลง

วันที่ของ
สัญญำ/ใบสั่ง
จ้ำง/ข้อตกลง

1 จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับ
อากาศ ขนาด 44 ที่นั่ง จ านวน 2
 คัน ใช้งานวนัที่ 26-28 มิ.ย. 
2561

58,000.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
ศรีธนาแทรเวล

58,000.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
ศรีธนาแทรเวล

58,000.00 เปน็ผู้มีอาชีพ
โดยตรง เสนอราคา
เหมาะสม

บส.090/2561 ลว.5 มิ.ย. 
2561

2 จ้างออกแบบและผลิต
นิทรรศการโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ในชื่อ
ชุด "พพิธิภณัฑ์ธรรมชาติที่มีชีวติ"

345,000.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

บริษทั โพลีกอน    
วซิาด จ ากัด

344,326.00 บริษทั โพลีกอน     
 วซิาด จ ากัด

344,326.00 เปน็ผู้มีอาชีพ
โดยตรง เสนอราคา
เหมาะสม

บส.091/2561 ลว.6 มิ.ย. 
2561

3 จ้างซ่อมรถยนต์ยี่หอ้ โตโยต้า 
ทะเบยีน ชข-8728

21,000.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

บริษทั วรจักร์ยนต์ 
จ ากัด

20,205.35 บริษทั วรจักร์ยนต์ 
จ ากัด

20,205.35 เปน็ผู้มีอาชีพ
โดยตรง เสนอราคา
เหมาะสม

บส.092/2561 ลว.7 มิ.ย. 
2561

4 จ้างซ่อมรถยนต์ยี่หอ้ โฟล์คสวา
เก้น ทะเบยีน ฮจ-5734

36,000.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

บริษทั วรจักร์ยนต์ 
จ ากัด

35,943.98 บริษทั วรจักร์ยนต์ 
จ ากัด

35,943.98 เปน็ผู้มีอาชีพ
โดยตรง เสนอราคา
เหมาะสม

บส.093/2561 ลว.13 มิ.ย. 
2561

5 จ้างท ากระเปา๋บรรจุเอกสารแบบ
เปพ้บัได้ ขนาด 32x44x12 ซม. 
สกรีนโลโก้ 1 สี 1 ต าแหน่ง 
พร้อมปา้ยหนังแขวน ขนาด 
6.5x9 ซม. ปั๊มลายโลโก้ 1 
ต าแหน่ง จ านวน 190 ชุด

39,900.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

บริษทั เอ็ม บ ีเอส 
เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด

39,900.00 บริษทั เอ็ม บ ีเอส 
เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด

39,900.00 เปน็ผู้มีอาชีพ
โดยตรง เสนอราคา
เหมาะสม

บส.094/2561 ลว.14 มิ.ย. 
2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดอืน มิถุนำยน 2561
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.)
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ล ำดับ งำนที่จัดจ้ำง วงเงนิที่จ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือก รำคำที่ตกลงจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรปุ

เลขที่ของ
สัญญำ/

ใบสั่งจ้ำง/
ข้อตกลง

วันที่ของ
สัญญำ/ใบสั่ง
จ้ำง/ข้อตกลง

6 จ้างซ่อมรถยนต์ยี่หอ้ โตโยต้า 
ทะเบยีน ฆศ-7096

10,000.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

บริษทั วรจักร์ยนต์ 
จ ากัด

9,191.30 บริษทั วรจักร์ยนต์ 
จ ากัด

9,191.30 เปน็ผู้มีอาชีพ
โดยตรง เสนอราคา
เหมาะสม

บส.095/2561 ลว.15 มิ.ย. 
2561

7 จ้างจัดแสดงนิทรรศการ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ชุด "เศรษฐกิจ
พอเพยีง" ณ ศูนย์การประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพฯ

40,000.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

บริษทั แมวขยันดี 
จ ากัด

40,000.00 บริษทั แมวขยันดี 
จ ากัด

40,000.00 เปน็ผู้มีอาชีพ
โดยตรง เสนอราคา
เหมาะสม

บส.096/2561 ลว.19 มิ.ย. 
2561

8 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร
ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง 
จ านวน 1 คัน ใช้งานวนัที่ 24-27
 มิถุนายน 2561 (พื้นที่ จ.
ล าปางและตาก)

8,000.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

บริษทั ก.ไก่ 
อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด

8,000.00 บริษทั ก.ไก่ 
อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด

8,000.00 เปน็ผู้มีอาชีพ
โดยตรง เสนอราคา
เหมาะสม

บส.097/2561 ลว.19 มิ.ย. 
2561

9 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร
ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง 
จ านวน 5 คัน ใช้งานวนัที่ 5-6 
กรกฎาคม 2561 (พื้นที่ จ.
ราชบรีุและเพชรบรีุ)

20,000.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

บริษทั ก.ไก่ 
อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด

20,000.00 บริษทั ก.ไก่ 
อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด

20,000.00 เปน็ผู้มีอาชีพ
โดยตรง เสนอราคา
เหมาะสม

บส.098/2561 ลว.22 มิ.ย. 
2561

10 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ ์ยี่หอ้ HP 
Designjet 800PS (กปส.)

14,980.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
ควอลิท ีไอท ีเซอร์วสิ

14,980.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
ควอลิท ีไอท ีเซอร์วสิ

14,980.00 เปน็ผู้มีอาชีพ
โดยตรง เสนอราคา
เหมาะสม

บส.099/2561 ลว.25 มิ.ย. 
2561
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ล ำดับ งำนที่จัดจ้ำง วงเงนิที่จ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือก รำคำที่ตกลงจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรปุ

เลขที่ของ
สัญญำ/

ใบสั่งจ้ำง/
ข้อตกลง

วันที่ของ
สัญญำ/ใบสั่ง
จ้ำง/ข้อตกลง

11 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร
ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง 
จ านวน 6 คัน ใช้งานวนัที่ 11-13
 กรกฎาคม 2561 (จ.
สมุทรสงคราม)

60,000.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

บริษทั ก.ไก่ 
อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด

36,000.00 บริษทั ก.ไก่ 
อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด

36,000.00 เปน็ผู้มีอาชีพ
โดยตรง เสนอราคา
เหมาะสม

บส.101/2561 ลว.29 มิ.ย. 
2561

12 จ้างเหมาปฏบิติังานในหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่วเิคราะหข์้อมูล ประจ า
 กปค.3

60,000.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวฐิตารีย์    
ธนมิตรานนท์

60,000.00 นางสาวฐิตารีย์    
ธนมิตรานนท์

60,000.00 เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามที่ส านักงาน
 กปร. ก าหนด

ข้อตกลงจ้าง
เลขที่ 
50/2561

ลว.1 มิ.ย. 
2561

13 จ้างดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เครือข่าย ประจ าปงีบประมาณ 
2561

240,000.00 - วธิเีฉพาะ 
เจาะจง

บริษทั เน็ทวนั เน็ท
เวร์ิค โซลูชั่น จ ากัด

240,000.00 เปน็ผู้รับจ้างราย
เดิม และเปน็การ
จ้างต่อเนื่อง เสนอ
ราคาเหมาะสม

สญ.51/2561 ลว.1 มิ.ย. 
2561

609,900.00 693,900.00 วธิคัีดเลือก 1.บริษทั อินเตอร์ 
เซต รีเสิร์ช แอนด์ 
โซลูชั่น จ ากัด

520,000.00 บริษทั แมส มีเดีย 
โซลูชั่น จ ากัด

535,000.00 สญ.52/2561 ลว.5 มิ.ย. 
2561

2.บริษทั แมส มีเดีย 
โซลูชั่น จ ากัด

549,980.00

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

จ้างพฒันาระบบบริหารจัดการ
เมล็ดพนัธุพ์ระราชทานและ
ปจัจัยการผลิตของศูนย์ศึกษา
การพฒันาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

14


