
ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีของ
สัญญำ/

ใบส่ังจ้ำง/
ข้อตกลง

วันท่ีของ
สัญญำ/

ใบส่ังจ้ำง/
ข้อตกลง

1 285,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

1.บริษัท แคสเซียส 
กรุ๊ป จ ากัด

285,000.00 บริษัท แคสเซียส 
กรุ๊ป จ ากัด

285,000.00 บส.
061/2565

ลว.7 ก.พ. 
2565

2.ร้านพลอยพิมพ์ 315,000.00

3.บริษัท สหัพย์กร 
จ ากัด

335,000.00

2 67,500.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

1.บริษัท ธนอรุณการ
พิมพ์ จ ากัด

67,500.00 บริษัท ธนอรุณการ
พิมพ์ จ ากัด

67,500.00 บส.
063/2565

ลว.9 ก.พ. 
2565

2.บริษัท จูปิตัส จ ากัด 77,500.00

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
โรงพิมพ์อักษรไทย 
(น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย)

81,000.00

3 จ้างซ่อมแซมเก้าอ้ี
ส านักงาน จ านวน 11 
ตัว

13,803.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

ร้านโซฟาไทย สตูดิโอ 13,803.00 ร้านโซฟาไทย สตูดิโอ 13,803.00 เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง 
เคยปฏิบัติงานให้
ส านักงาน กปร. มี
ผลงานเป็นท่ีประจักษ์
 ทันต่อการใช้งาน 
เสนอราคาเหมาะสม

บส.
064/2565

ลว.14 ก.พ. 
2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.)

จ้างพิมพ์หนังสือ
รายงานประจ าปี พ.ศ.
2564 ของส านักงาน 
กปร. จ านวน 1,000 
เล่ม

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง 
เคยปฏิบัติงานให้
ส านักงาน กปร. เสนอ
ราคาเหมาะสม

จ้างพิมพ์หนังสือ
เผยแพร่องค์ความรู้ 
"หลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร" (พิมพ์ซ้ า) 
จ านวน 1,000 เล่ม

เป็นผู้ประกอบการ 
SMEs เสนอราคาต่ าสุด



- 2 -

ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีของ
สัญญำ/

ใบส่ังจ้ำง/
ข้อตกลง

วันท่ีของ
สัญญำ/

ใบส่ังจ้ำง/
ข้อตกลง

4 จ้างปรับปรุงห้องท างาน
 กองแผนงานและ
ยุทธศาสตร์

24,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวพิมนณัฏฐ์ 
คฤหเดช

24,000.00 นางสาวพิมนณัฏฐ์ 
คฤหเดช

24,000.00 เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง 
เคยปฏิบัติงานให้
ส านักงาน กปร. เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.
065/2565

ลว.14 ก.พ. 
2565

5 จ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศห้อง
กองแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ ช้ัน 2

16,478.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ไอ-ริช คูลเนส 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

16,478.00 บริษัท ไอ-ริช คูลเนส
 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

16,478.00 เป็นผู้รับจ้าง
บ ารุงรักษาระบบ
เคร่ืองปรับอากาศ 
ประจ าปี 2565 เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.
067/2565

ลว.21 ก.พ. 
2565

6 จ้างเหมาปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล 
ประจ า กศข.

120,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

นางสาววรรษมน  วรดี 120,000.00 นางสาววรรษมน  วรดี 120,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีส านักงาน กปร. 
ก าหนด

สญ.28/2565 ลว.1 ก.พ. 
2565

7 1,500,000.00 1,568,216.67 วิธี 
e-bidding

1.บริษัท มานะ     
มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ออร์กาไนเซอร์ จ ากัด

1,498,000.00 บริษัท มานะ        
มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ออร์กาไนเซอร์ จ ากัด

1,495,000.00 สญ.29/2565 ลว.22 ก.พ. 
2565

2.บริษัท ครอสโอ
เวอร์ จ ากัด

1,280,000.00

จ้างผลิตและเผยแพร่
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
 ชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ
 ประจ าปี 2565

เป็นผู้ย่ืนเอกสาร
หลักฐาน ครบถ้วน 
ถูกต้อง ผ่านข้อเสนอ
ด้านเทคนิคตามท่ี
ส านักงาน กปร. 
ก าหนด และได้รับ
คะแนนรวมสูงสุดจาก
ระบบ e-GP


