
ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีของ
สัญญำ/ใบส่ัง
จ้ำง/ข้อตกลง

วันท่ีของ
สัญญำ/

ใบส่ังจ้ำง/
ข้อตกลง

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับ 
อากาศห้อง กตผ. ช้ัน 2
 (เปล่ียนป้ัมน้้าท้ิง
พร้อมลูกลอย)

5,029.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ไอ-ริช คูลเนส 
เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด

5,029.00 บริษัท ไอ-ริช คูลเนส 
เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด

5,029.00 เป็นผู้รับจ้างบ้ารุงรักษา
ระบบเคร่ืองปรับอากาศ
 ประจ้าปี 2565 เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.096/2565 ลว.10 พ.ค. 
2565

2 จ้างซ่อมรถยนต์ย่ีห้อ 
โตโยต้า เลขทะเบียน 
6กอ 6203

8,700.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท โตโยต้า        
เอ็มไพร์ส จ้ากัด

8,674.01 บริษัท โตโยต้า       
เอ็มไพร์ส จ้ากัด

8,674.01 เป็นศูนย์บริการของ     
 โตโยต้าโดยตรง และ
ต้ังอยู่ใกล้หน่วยงาน 
เสนอราคาเหมาะสม

บส.097/2565 ลว.10 พ.ค. 
2565

3 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับ 
อากาศห้องส่ือสาร, 
ห้อง กพบ. และ บง. 
ช้ัน 1

51,360.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ไอ-ริช คูลเนส 
เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด

51,360.00 บริษัท ไอ-ริช คูลเนส 
เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด

51,360.00 เป็นผู้รับจ้างบ้ารุงรักษา
ระบบเคร่ืองปรับอากาศ
 ประจ้าปี 2565 เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.098/2565 ลว.11 พ.ค. 
2565

4 จ้างซ่อมรถยนต์ย่ีห้อ 
โฟล์คสวาเกน เลข
ทะเบียน ฮต 101

70,300.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ไทยยานยนตร์ 
อินเตอร์เซลส์ จ้ากัด

70,217.68 บริษัท ไทยยานยนตร์ 
อินเตอร์เซลส์ จ้ากัด

70,217.68 เป็นศูนย์บริการของ   
โฟล์คสวาเกนโดยตรง
เพียงรายเดียวใน
ประเทศไทย

บส.100/2565 ลว.10 พ.ค. 
2565

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

5 8,300.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

1.บริษัท ดีไซน์ อะไลฟ
 จ้ากัด

8,239.00 นายเทพปฤณ        
เทิดพงษ์สกุล

6,900.00 บส.103/2565 ลว.24 พ.ค. 
2565

2.บริษัท เอเอส ทีม 
โปรดักส์ช่ัน จ้ากัด

11,770.00

3.นายเทพปฤณ        
เทิดพงษ์สกุล

6,900.00

6 จ้างซ่อมรถยนต์ย่ีห้อ  
โตโยต้า เลขทะเบียน  
8กฌ 6711

15,200.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท โตโยต้า         
เอ็มไพร์ส จ้ากัด

15,161.15 บริษัท โตโยต้า        
เอ็มไพร์ส จ้ากัด

15,161.15 เป็นศูนย์บริการของ     
 โตโยต้าโดยตรง และ
ต้ังอยู่ใกล้หน่วยงาน 
เสนอราคาเหมาะสม

บส.104/2565 ลว.25 พ.ค. 
2565

7 จ้างประเมินผล
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
ลุ่มน้้าปากพนังอันเน่ือง
 มาจากพระราชด้าริ 
จ.นครศรีธรรมราช

500,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 500,000.00 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 500,000.00 เป็นสถาบันการศึกษา
ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.105/2565 ลว.31 พ.ค. 
2565

8 จ้างพัฒนาระบบเช่ือม 
โยงข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ (ระบบ
ฐานข้อมูลกลาง) ระยะ
ท่ี 2

650,000.00 650,000.39 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แมส มีเดีย 
โซลูช่ัน จ้ากัด

649,999.32 บริษัท แมส มีเดีย 
โซลูช่ัน จ้ากัด

649,999.32 เป็นผู้รับจ้างรายเดิมท่ี
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลาง ระยะท่ี 1 เสนอ
ราคาเหมาะสม

สญ.42/2565 ลว.2 พ.ค. 
2565

จ้างผลิตและติดต้ัง
บอร์ดวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี จ้านวน 1 งาน

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง   
เคยปฏิบัติงานให้
ส้านักงาน กปร. เสนอ
ราคาต้่าสุด


