
ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีของ
สัญญำ/ใบส่ัง
จ้ำง/ข้อตกลง

วันท่ีของ
สัญญำ/

ใบส่ังจ้ำง/
ข้อตกลง

1 จ้างตรวจเช็คและซ่อม
บ ารุงระบบเสียงตาม
สาย จ านวน 1 งาน

5,350.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท สันติ โซลูช่ันส์ 
จ ากัด

5,350.00 บริษัท สันติ โซลูช่ันส์ 
จ ากัด

5,350.00 เป็นผู้รับจ้างท่ีเคย
ปฏิบัติงานให้กับ
ส านักงาน กปร. เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.106/2565 ลว.6 มิ.ย. 
2565

2 23,540.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

1.บริษัท สันติ โซลูช่ันส์
 จ ากัด

23,540.00 บริษัท สันติ โซลูช่ันส์ 
จ ากัด

23,540.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.107/2565 ลว.8 มิ.ย. 
2565

2.บริษัท แกรนด์      
แพลนเน็ท จ ากัด

24,610.00

3 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับ 
อากาศห้อง ศสท. ช้ัน 2
 (เปล่ียนป้ัมน้ าท้ิง
พร้อมลูกลอย)

5,029.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ไอ-ริช คูลเนส 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

5,029.00 บริษัท ไอ-ริช คูลเนส 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

5,029.00 เป็นผู้รับจ้างบ ารุงรักษา
ระบบเคร่ืองปรับอากาศ
 ประจ าปี 2565 เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.108/2565 ลว.13 มิ.ย. 
2565

4 255,600.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

1.บริษัท ธนอรุณ    
การพิมพ์ จ ากัด

255,600.00 บริษัท ธนอรุณ     
การพิมพ์ จ ากัด

255,600.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.109/2565 ลว.13 มิ.ย. 
2565

2.บริษัท จูปิตัส จ ากัด 293,950.00

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

307,000.00

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

จ้างพิมพ์หนังสือ
เผยแพร่องค์ความรู้
ตามแนวพระราชด าริ
และโครงการอันเน่ือง 
มาจากพระราชด าริ 
จ านวน 1,000 เล่ม

จ้างเดินท่อร้อยสาย 
สัญญาณระบบเสียง
ตามสาย จ านวน 1 งาน



- 2 -

ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีของ
สัญญำ/ใบส่ัง
จ้ำง/ข้อตกลง

วันท่ีของ
สัญญำ/

ใบส่ังจ้ำง/
ข้อตกลง

5 จ้างซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสาย อาคาร
ส านักงาน กปร. 
(แอมป์ช ารุด)

10,411.10 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท สันติ โซลูช่ันส์ 
จ ากัด

10,411.10 บริษัท สันติ โซลูช่ันส์ 
จ ากัด

10,411.10 เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
เคยปฏิบัติงานให้กับ
ส านักงาน กปร. เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.110/2565 ลว.14 มิ.ย. 
2565

6 จ้างซ่อมรถยนต์ย่ีห้อ  
โตโยต้า เลขทะเบียน  
ฮฐ 4362

6,600.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท โตโยต้า         
เอ็มไพร์ส จ ากัด

6,590.13 บริษัท โตโยต้า        
เอ็มไพร์ส จ ากัด

6,590.13 เป็นศูนย์บริการของ   
โตโยต้าโดยตรง และ
ต้ังอยู่ใกล้หน่วยงาน 
เสนอราคาเหมาะสม

บส.111/2565 ลว.14 มิ.ย. 
2565

7 13,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

1.บริษัท ดีไซน์ อะไลฟ
 จ ากัด

12,840.00 นายเทพปฤณ        
เทิดพงษ์สกุล

9,400.00 บส.113/2565 ลว.17 มิ.ย. 
2565

2.บริษัท เอเอส ทีม 
โปรดักส์ช่ัน จ ากัด

14,980.00

3.นายเทพปฤณ        
เทิดพงษ์สกุล

9,400.00

8 เช่าระบบควบคุมการ
ประชุมออนไลน์พร้อม
อุปกรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2565

221,490.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน)

221,490.00 บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน)

221,490.00 เป็นผู้ให้เช่ารายเดิม 
และเป็นหน่วยงานของ
รัฐท่ีให้บริการดูแลการ
ส่ือสารโทรคมนาคมใน
ประเทศ เสนอราคา
เหมาะสม

บส.114/2565 ลว.21 มิ.ย. 
2565

จ้างผลิตและติดต้ัง
บอร์ดวันคล้ายวัน
ประสูติ สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีฯ

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
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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

9 200,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

1.บริษัท อัศวอาสน์ 
จ ากัด

185,900.00 บริษัท อัศวอาสน์ 
จ ากัด

185,900.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.115/2565 ลว.22 มิ.ย. 
2565

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อนันต์จิตติมา

216,996.00

10 จ้างเหมาปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี
บันทึกข้อมูล ประจ า 
ศสท.

156,704.04 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวจุฑามาศ       
ย่ิงได้ชม

156,704.04 นางสาวจุฑามาศ     
ย่ิงได้ชม

156,704.04 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีส านักงาน กปร. 
ก าหนด เสนอราคา
ภายในวงเงินงบประมาณ

สญ.43/2565 ลว.6 มิ.ย. 
2565

723,300.00 809,633.33 วิธี 
e-bidding

1.บริษัท นิยมชมชอบ 
จ ากัด

723,300.00 บริษัท นิยมชมชอบ 
จ ากัด

720,000.00 สญ.44/2565 ลว.23 มิ.ย. 
2565

2.บริษัท โอเค แมส 
จ ากัด

688,900.00

3.บริษัท จิณณ์ เจนเนอ
เรช่ัน จ ากัด

711,015.00

4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
นาฏนิวัฒน์

690,000.00

5.บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์   
เอเจนซี จ ากัด

715,830.00

6.บริษัท ออลบิซ 
(2019) จ ากัด

697,105.00

7.บริษัท เจ-บ๊ิคส์      
เทรดด้ิง จ ากัด

650,000.00

8.บริษัท เดอะ เฟิสท์ 
อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด

687,000.00

11 เป็นผู้ย่ืนเอกสาร
หลักฐาน ครบถ้วน 
ถูกต้อง ผ่านข้อเสนอ
ด้านเทคนิคตามท่ี
ส านักงาน กปร. ก าหนด
 และได้รับคะแนนรวม
สูงสุดจากระบบ e-GP

จ้างท าเข็มวิทยฐานะ
ผู้ส าเร็จการศึกษา
อบรมหลักสูตร นบร. 
รุ่นท่ี 9-10 และ
หลักสูตร พพร. รุ่นท่ี 9
 จ านวน 169 เข็ม

จ้างจัดฝึกอบรม
หลักสูตร นัก
ประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 
Smart PR ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
จ านวน 50 คน


