
ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีของ
สัญญำ/ใบส่ัง
จ้ำง/ข้อตกลง

วันท่ีของ
สัญญำ/

ใบส่ังจ้ำง/
ข้อตกลง

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับ 
อากาศห้องพนักงาน
ชับรถยนต์

8,700.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ไอ-ริช คูลเนส
 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

8,634.90 บริษัท ไอ-ริช คูลเนส
 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

8,634.90 เป็นผู้รับจ้างบ ารุงรักษา
ระบบเคร่ืองปรับอากาศ
 ประจ าปี 2565 เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.084/2565 ลว.7 เม.ย. 
2565

2 จ้างซ่อมประตูร้ัวเหล็ก 45,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวพิมนณัฏฐ์ 
คฤหเดช

45,000.00 นางสาวพิมนณัฏฐ์ 
คฤหเดช

45,000.00 เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง 
เคยปฏิบัติงานให้
ส านักงาน กปร. เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.086/2565 ลว.19 เม.ย. 
2565

3 จ้างซ่อมรถยนต์ย่ีห้อ 
โตโยต้า เลขทะเบียน 
ฮอ 7561

10,500.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท โตโยต้า    
เอ็มไพร์ส จ ากัด

10,307.95 บริษัท โตโยต้า    
เอ็มไพร์ส จ ากัด

10,307.95 เป็นศูนย์บริการของ   
โตโยต้าโดยตรง และ
ต้ังอยู่ใกล้หน่วยงาน 
เสนอราคาเหมาะสม

บส.087/2565 ลว.20 เม.ย. 
2565

4 จ้างดูแลบ ารุงรักษา
ระบบเมล็ดพันธ์ุ
พระราชทานและ
ปัจจัยการผลิตของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ประจ าปี
งบประมาณ 2565

78,056.50 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แมส มีเดีย 
โซลูช่ัน จ ากัด

78,056.50 บริษัท แมส มีเดีย 
โซลูช่ัน จ ากัด

78,056.50 เป็นผู้รับจ้างท่ีพัฒนา
ระบบดังกล่าว เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.088/2565 ลว.20 เม.ย. 
2565

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



- 2 -

ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีของ
สัญญำ/ใบส่ัง
จ้ำง/ข้อตกลง

วันท่ีของ
สัญญำ/

ใบส่ังจ้ำง/
ข้อตกลง

5 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับ 
อากาศห้อง กพค.   
ช้ัน 1 และห้อง 
ทปษ.พิชญดา ช้ัน 3

18,832.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ไอ-ริช คูลเนส
 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

18,832.00 บริษัท ไอ-ริช คูลเนส
 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

18,832.00 เป็นผู้รับจ้างบ ารุงรักษา
ระบบเคร่ืองปรับอากาศ
 ประจ าปี 2565 เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.089/2565 ลว.27 เม.ย. 
2565

6 จ้างดูแลบ ารุงรักษา
ระบบบริหารงาน
วิชาการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ 
(การศึกษา ทดลอง
และวิจัย) ประจ าปี
งบประมาณ 2565

17,120.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท อมรินทร์ 
พร้ินต้ิงแอนด์       
พับลิชช่ิง จ ากัด 
(มหาชน)

17,120.00 บริษัท อมรินทร์ 
พร้ินต้ิงแอนด์      
พับลิชช่ิง จ ากัด 
(มหาชน)

17,120.00 เป็นผู้รับจ้างท่ีพัฒนา
ระบบดังกล่าว เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.090/2565 ลว.28 เม.ย. 
2565

7 จ้างดูแลบ ารุงรักษา
ระบบงบประมาณ
และติดตาม
ความก้าวหน้า
โครงการอันเน่ืองฯ 
(e-Project) ประจ าปี
งบประมาณ 2565

62,488.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แมส มีเดีย 
โซลูช่ัน จ ากัด

62,488.00 บริษัท แมส มีเดีย 
โซลูช่ัน จ ากัด

62,488.00 เป็นผู้รับจ้างท่ีพัฒนา
ระบบดังกล่าว เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.091/2565 ลว.28 เม.ย. 
2565

8 จ้างซ่อมแซมเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าอาคาร
ส านักงาน กปร. 
(เปล่ียนแบตเตอร่ี 
จ านวน 2 ลูก)

21,400.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท บาร์-โคล แอร์
 (ประเทศไทย) จ ากัด

21,400.00 บริษัท บาร์-โคล แอร์
 (ประเทศไทย) จ ากัด

21,400.00 เป็นผู้รับจ้างบ ารุงรักษา
ระบบเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าประจ าปี 2565 
เสนอราคาเหมาะสม

บส.092/2565 ลว.28 เม.ย. 
2565
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ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีของ
สัญญำ/ใบส่ัง
จ้ำง/ข้อตกลง

วันท่ีของ
สัญญำ/

ใบส่ังจ้ำง/
ข้อตกลง

9 7,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

1.บริษัท ดีไซน์ 
อะไลฟ จ ากัด

6,955.00 บริษัท ดีไซน์ อะไลฟ
 จ ากัด

6,955.00 บส.093/2565 ลว.28 เม.ย. 
2565

- 2.นายเทพปฤณ  
เทิดพงษ์สกุล

12,769.00

10 จ้างดูแลบ ารุงรักษา
ระบบภูมิสารสนเทศ
โครงการอันเน่ืองมา 
จากพระราชด าริและ
ศูนย์เรียนรู้ ประจ าปี
งบประมาณ 2565

184,575.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ 
จ ากัด (มหาชน)

175,000.00 บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ 
จ ากัด (มหาชน)

175,000.00 เป็นผู้รับจ้างท่ีพัฒนา
ระบบดังกล่าว และ
ดูแลบ ารุงรักษาระบบ
มาอย่างต่อเน่ือง เสนอ
ราคาเหมาสม

บส.094/2565 ลว.28 เม.ย. 
2565

11 จ้างดูแลบ ารุงรักษา
เว็บไซต์ส านักงาน 
กปร. ระยะท่ี 1 และ
ระยะท่ี 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2565

267,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท อมรินทร์ 
พร้ินต้ิงแอนด์     
พับลิชช่ิง จ ากัด 
(มหาชน)

267,500.00 บริษัท อมรินทร์ 
พร้ินต้ิงแอนด์       
พับลิชช่ิง จ ากัด 
(มหาชน)

267,500.00 เป็นผู้รับจ้างท่ีพัฒนา
ระบบดังกล่าว และ
ดูแลบ ารุงรักษาระบบ
มาอย่างต่อเน่ือง เสนอ
ราคาเหมาสม

บส.095/2565 ลว.29 เม.ย. 
2565

12 2,500,000.00 2,606,550.00 วิธี 
e-bidding

1.บริษัท สนุก        
ครีเอช่ัน จ ากัด

2,407,500.00 บริษัท สกาย ค๊ิค 
จ ากัด

2,340,000.00 สญ.36/2565 ลว.1 เม.ย. 
2565

2.บริษัท สกาย ค๊ิค 
จ ากัด

2,343,300.00

3.บริษัท เจริญสุข
เสถียร จ ากัด

2,436,360.00

4.บริษัท ดังก้องโปร
ดักช่ัน จ ากัด

2,275,000.00

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

จ้างผลิตและติดต้ังส่ือ
ประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบนิทรรศการ 
จ านวน 1 งาน (วัน
ฉัตรมงคล)

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง 
เคยปฏิบัติงานให้
ส านักงาน กปร. เสนอ
ราคาต่ าสุด

จ้างผลิตและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สารคดี
เชิงข่าวทาง
สถานีโทรทัศน์ ชุด 
สืบสาน สร้างสุข ปวง
ประชา ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
จ านวน 40 ตอน
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ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีของ
สัญญำ/ใบส่ัง
จ้ำง/ข้อตกลง

วันท่ีของ
สัญญำ/

ใบส่ังจ้ำง/
ข้อตกลง

13 จ้างดูแลบ ารุงรักษา
ห้อง Server 
ส านักงาน กปร. 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565

500,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ไซท์           
เพรพพาเรช่ัน 
แมเนจเมนท์ จ ากัด

500,000.00 บริษัท ไซท์           
เพรพพาเรช่ัน 
แมเนจเมนท์ จ ากัด

500,000.00 เป็นผู้รับจ้างรายเดิมท่ี
ดูแลบ ารุงรักษาห้อง 
Server ส านักงาน กปร.
 มาอย่างต่อเน่ือง เสนอ
ราคาเหมาะสม

สญ.37/2565 ลว.1 เม.ย. 
2565

14 จ้างจัดฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหาร
การพัฒนาตามแนว
พระราชด าริ (นบร.) 
รุ่นท่ี 10 ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
จ านวน 57 คน

4,885,680.00 4,885,680.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

สถาบันบัณฑิต    
พัฒนบริหารศาสตร์

3,924,000.00 สถาบันบัณฑิต   
พัฒนบริหารศาสตร์

3,924,000.00 เป็นผู้รับจ้างรายเดิมท่ี
จัดฝึกอบรม นบร.รุ่นท่ี 
1-9 มาอย่างต่อเน่ือง 
เสนอราคาเหมาะสม

สญ.38/2565 ลว.22 เม.ย. 
2565

15 1,500,000.00 1,865,000.00 วิธี 
e-bidding

1.บริษัท แพนดิจิตัล
 ซิสเต็ม จ ากัด

1,450,000.00 บริษัท แพนดิจิตัล 
ซิสเต็ม จ ากัด

1,440,000.00 สญ.39/2565 ลว.22 เม.ย. 
2565

2.บริษัท เจเนอรัล 
อินเตอร์แอ็คทีฟ 
จ ากัด

1,385,650.00

จ้างผลิตและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
โครงการอันเน่ืองมา 
จากพระราชด าริทาง
ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565

เป็นผู้ย่ืนเอกสาร
หลักฐาน ครบถ้วน 
ถูกต้อง ผ่านข้อเสนอ
ด้านเทคนิคตามท่ี
ส านักงาน กปร. 
ก าหนด และได้รับ
คะแนนรวมสูงสุดจาก
ระบบ e-GP
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ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีของ
สัญญำ/ใบส่ัง
จ้ำง/ข้อตกลง

วันท่ีของ
สัญญำ/

ใบส่ังจ้ำง/
ข้อตกลง

16 จ้างเหมาปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล 
ประจ า กกว.

78,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

นายพีรพัฒน์  
ส าเภาแก้ว

78,000.00 นายพีรพัฒน์  
ส าเภาแก้ว

78,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีส านักงาน กปร. 
ก าหนด

สญ.40/2565 ลว.22 เม.ย. 
2565

17 จ้างหมาบริการดูแล
บ ารุงรักษาอุปกรณ์
เครือข่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2565

802,400.00 769,956.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท เน็ทวัน เน็ท
เวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด

713,155.00 บริษัท เน็ทวัน เน็ท
เวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด

713,155.00 เป็นผู้รับจ้างรายเดิมท่ี
ดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เครือข่าย ส านักงาน 
กปร. มาอย่างต่อเน่ือง 
เสนอราคาเหมาะสม

สญ.41/2565 ลว.28 เม.ย. 
2565


