สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2564
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

(2)

(3)

1

ค่าจ้างล่ามแปลภาษาผ่าน zoom หัวข้อ
Industrial real estate
development/Regional economic
Development : Role of local Goverment
By Dr.Robert Franke
ค่าจ้างประเมินผลหลักสูตรนบส.13

2
3
4
5
6
7
8

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพสาหรับผู้บริหาร พนักงาน
เจ้าหน้าที่และบุคลาคลที่เกี่ยวข้อง ประจาปี
2565
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบป้องกันโจรกรรม
และระบบควบคุมการเข้าออก พิพิธภัณฑ์ฯ
ประจาปีงบประมาณ 2565
ค่าจ้างเหมากาจัดปลวง มด และหนู ประจาปี
งบประมาณ 2565
ค่าจ้างดูแลอาคาร และระบบต่างๆ ภายใน
พิพิธภัณฑ์ฯ
ค่าจ้างทาความสะอาดภายในสถาบัพระปกเกล้า
ปีงบประมาณ 2565
ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย (สถาบัน)

ค่าจ้างบริการตรวจสอบและบารุงรักษาระบบ
ภาพ - ระบบเสียง
10 ค่าจ้างบริการเก็บรักษาเอกสาร
9

11 ค่าเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร ประจาปีงบประมาณ
2565
12 ค่าเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร ประจาปีงบประมาณ
2565
13 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
กรมธรรม์เลขที่ 01563-64108/กธ/129129-10
14 หนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจาปี 2564

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)

(5)

9,993.80

80,000.00
2,233,310.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง
(6)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

(7)

(8)

(9)

(10)

9,993.80 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จากัด เสนอราคา บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จากัด
9,993.80
- บริษัท ทรานสเลชั่น แลป แอสโซซิเคชั่น จากัด
เสนอราคา 13,375. 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักย์กวิน ศิริวัฒนกุล
2,247,343.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันเดย์ อินส์ จากัด (สานักงานใหญ่)

นายศักย์กวิน ศิริวัฒนกุล
บริษัท ซันเดย์ อินส์ จากัด (สานักงานใหญ่)

89,559.00

119,412.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จากัด

95,497.50

127,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม แฟคเตอร์ส จากัด

บริษัท เอ็ม แฟคเตอร์ส จากัด

800,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จากัด

800,000.00
3,140,000.04

3,140,000.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเดีย คลีนนิ่ง จากัด

บริษัท ไอเดีย คลีนนิ่ง จากัด

3,237,522.88

3,237,522.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์
การ์ด จากัด
1,525,545.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง
จากัด
144,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์
การ์ด จากัด
บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง
จากัด
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

1,525,545.55
144,000.00
175,000.00
42,000.00
18,543.29
45,913.70

175,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด
42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศ
ไทย) จากัด
18,543.29 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)

บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)

45,913.70 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด
เสนอราคา 45,913.70
- บริษัท เรียงสาม กราฟฟิค ดีไซน์ จากัด เสนอ
ราคา 49,434. -

9,993.80 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500001

01/10/21

80,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500002
ครบถ้วน
2,233,310.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500003
ครบถ้วน

01/10/21

89,559.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500005
ครบถ้วน

06/10/21

95,497.50 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
800,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
3,140,000.04 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
3,237,522.88 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
1,525,545.55 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
144,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
175,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
42,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
18,543.29 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
45,913.70 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

06/10/21

PO6500006

06/10/21

PO6500007

06/10/21

PO6500008

06/10/21

PO6500009

06/10/21

PO6500010

06/10/21

PO6500011

06/10/21

PO6500012

06/10/21

PO6500013

06/10/21

PO6500014

07/10/21

PO6500015

08/10/21

(1/5)

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2564
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

15 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
16 ค่าจ้างแปลเอกสารภาษาไทย-อังกฤษ เรือ่ งผล
สารวจความคิดเห็นของประชาชน "คนไทยกับ
โอลิมปิก 2020"
17 ค่าจ้างเหมาบริการบารุงรักษา
เครือ่ งปรับอากาศภายในอาคารราไพพรรณี
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปีงบประมาณ 2565
18 ค่าจ้างรับข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ประจาปี
งบประมาณ 2565
19 ค่าจ้างเหมาบริการบารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ประจาปีงบประมาณ 2565

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

17,655.00
2,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างผ้าใบราชวงศ์ จากัด
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ดวงใจ อมรกุล

บริษัท ห้างผ้าใบราชวงศ์ จากัด
ดวงใจ อมรกุล

17,655.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500016
ครบถ้วน
2,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500017
ครบถ้วน

08/10/21
08/10/21

197,736.00

197,736.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จากัด

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จากัด

197,736.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500018
ครบถ้วน

08/10/21

186,180.00

186,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด

บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด

186,180.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500019
ครบถ้วน
64,200.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500020
ครบถ้วน

11/10/21

87,312.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500021
ครบถ้วน
คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500026
ครบถ้วน
77,040.00 เกณฑ์ราคาและ PO6500027
ประสิทธิภาพ

11/10/21

27,285.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500028
ครบถ้วน
20,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500030
ครบถ้วน
25,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500031
ครบถ้วน

15/10/21

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด

บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด

20 ค่าจ้างบารุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
ออนไลน์ e-book ประจาปี 2565
21 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

87,312.00

87,312.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จากัด

บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จากัด

22 ค่าจ้างผลิตสื่อ - KPI Research Snap จานวน
12 เรือ่ ง ๆ ละ 800 ฉบับ รวมเป็น 9,600
ฉบับ/ปี

77,040.00

77,040.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด เสนอ
บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด
ราคา 77,040.- บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด
เสนอราคา 102,720.- บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด เสนอ
ราคา 78,067.20
- บริษัท พงษ์วรินทร์การพิมพ์ จากัด เสนอราคา
129,427.20
- บริษัท ธรรมดาเพรส จากัด เสนอราคา
171,542.40

23 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

27,285.00

27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอปริน้ เอเชีย จากัด

บริษัท ไอปริน้ เอเชีย จากัด

24 ค่าวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตร ปรม.21

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง รองศาสตราจารย์สมควร โพธิท์ อง

รองศาสตราจารย์สมควร โพธิท์ อง

25 ค่าวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตร ปศส.20

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง รองศาสตราจารย์สมควร โพธิท์ อง

รองศาสตราจารย์สมควร โพธิท์ อง

เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูนิแคร์ จากัด

บริษัท สยามยูนิแคร์ จากัด

11/10/21

15/10/21
15/10/21

17/10/21
17/10/21

(2/5)

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2564
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

26 ค่าจ้างผู้อานวยการหลักสูตรประกาศนียบัตร
ชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนัก
บริหารระดับสูง รุน่ ที่ 20 (ปศส.20)
27 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
28 ค่าต่ออายุโดเมนเว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า
29 ค่าจ้างบารุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV (ฝั่ง
สถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 ทิศใต้)
30 ค่าจ้างบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไซต์สารอง (DR-Site)
ต.ค 64 - ม.ค. 65
31 ซื้อหนังสือ Storytelling with Data

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

350,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

350,000.00 เฉพาะเจาะจง รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์

รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์

350,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500032
ครบถ้วน

17/10/21

3,300.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
6,934.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
57,780.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
297,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500033

17/10/21

PO6500034

17/10/21

PO6500035

19/10/21

PO6500036

19/10/21

405.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500037
ครบถ้วน
14,552.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500038
ครบถ้วน

19/10/21

39,804.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500039

19/10/21

77,040.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500040

19/10/21

26,560.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500041
ครบถ้วน
97,348.60 เกณฑ์ราคาและ PO6500043
ประสิทธิภาพ

19/10/21

620,400.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500044
ครบถ้วน

19/10/21

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซีมอลล์ จากัด

บริษัท อีซีมอลล์ จากัด

6,934.00

6,934.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอช.นิค จากัด

บริษัท ที.เอช.นิค จากัด

57,780.00

57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จากัด

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จากัด

297,000.00
405.00

297,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จากัด
405.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จากัด
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

32 ค่าต่ออายุเว็บไซต์ KPI-Corner 2 ปี

14,552.00

14,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลิกเน็กซ์ จากัด

33 หนังสือเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้า ครัง้ ที่ 23 ประจาปี 2564
"ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่"

39,804.00

34 ค่าจ้างผลิตสื่อ - KPI Brief (เกาะสนามสัมมนา)
จานวน 12 เรือ่ ง ๆ ละ 800 ฉบับ รวมเป็น
9,600 ฉบับ/ปี

77,040.00

35 ค่าผลิตกระเป๋าเอกสาร ปศส.20

26,560.00

39,804.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด เสนอ
บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด
ราคา 39,804.- บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด
เสนอราคา 65,270.77,040.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด เสนอ
บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด
ราคา 77,040.- บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด เสนอ
ราคา 78,067.20
- บริษัท พงษ์วรินทร์การพิมพ์ จากัด เสนอราคา
129,427.20
26,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สเต็บ จากัด
บริษัท แกรนด์สเต็บ จากัด

36 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

97,348.60

37 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจาปี
2564

620,400.00

97,348.60 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด (สานักงานใหญ่)
เสนอราคา 97,348.60
- บริษัท โช-อ๊อน (ประเทศไทย) เสนอราคา
102,548.80
- หจก.เอ็น.ยู.เอ็น เสนอราคา 103,415.50
750,000.00 คัดเลือก - บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จากัด
- บริษัท เจแปน พาราไดซ์ จากัด คุณสมบัตไิ ม่
ครบถ้วน

บริษัท คลิกเน็กซ์ จากัด

บริษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด (สานักงานใหญ่)

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จากัด

19/10/21

19/10/21

(3/5)

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2564
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

38 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

471,540.00

471,540.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเฮลท์แลนด์รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา

โรงแรมเฮลท์แลนด์รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา

39 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

512,900.00

512,900.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเวลคัมเวิลด์บีชรีสอร์ทแอนด์สปา

โรงแรมเวลคัมเวิลด์บีชรีสอร์ทแอนด์สปา

40 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

162,900.00

162,900.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม แมนดาริน อีสต์วิลล์

โรงแรม แมนดาริน อีสต์วิลล์

41 ค่าจ้างล่ามแปลภาษาฉับพลัน (ไทย-อังกฤษ)
งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครัง้ ที่
23 (kpi congress23)

109,140.00

109,140.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จากัด เสนอราคา บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จากัด
109,140.- บริษัท ทรานสเลชั่น แลป แอสโซซิเคชั่น จากัด
เสนอราคา 123,050. - บริษัท บูมเมอแรง ออร์กาไนซ์ แอนด์ คอนซัล
เตนท์ จากัด เสนอราคา 139,314. 2,364.70 เฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์
หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

42 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
43 ค่าจ้างบริการเดินทางศึกษาดูงาน หลักสูตร ปร
ม.20 จ.ภูเก็ต
44 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา
45 ค่าจ้างเหมาบริการถอดเทปการถกประเด็น "e
commerce ใครได้ใครเสีย" โครงการศึกษา
การป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต ภายใต้
โครงการการเข้าถึงความยุตธิ รรมตามกฎหมาย
เพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม
46 ค่าจ้างแปล (ไทย-อังกฤษ) บทคัดย่องานวิจัย
เรือ่ งกลไกการสร้างความไว้วางใจ (Trust
Building) ขอรัฐด้วยนโยบายพหุวัฒนธรรมใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
47 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

2,364.70
1,507,400.00

21,100.00

คัดเลือก

- บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จากัด
1,507,400.- บริษัท สุภัทรา ทราแวล จากัด ไม่พร้อมมา
นาเสนอ
21,100.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมสีมาธานี

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จากัด

โรงแรมสีมาธานี

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา สรรพินทกุล

นางสาวณัชชา สรรพินทกุล

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง ดวงใจ อมรกุล

ดวงใจ อมรกุล

1,444.50

48 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

38,235.90

49 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

262,200.00

50 ค่ารถบัสปรับอากาศ

2,032,000.00

34,000.00

1,444.50 เฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์
38,235.90 เฉพาะเจาะจง โรงแรมสีมาธานี
262,200.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี
34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์
โรงแรมสีมาธานี
โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี
บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

471,540.00 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว
512,900.00 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว
162,900.00 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว
109,140.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500049

22/10/21

PO6500050

22/10/21

PO6500051

22/10/21

PO6500052

25/10/21

2,364.70 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500053
ครบถ้วน
1,507,400.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500054
ครบถ้วน

25/10/21

21,100.00 มีผู้จาหน่ายเพียง PO6500057
รายเดียว
450.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500058
ครบถ้วน

25/10/21

750.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500059
ครบถ้วน

26/10/21

1,444.50 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
38,235.90 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว
262,200.00 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว
34,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

25/10/21

26/10/21

PO6500060

26/10/21

PO6500061

26/10/21

PO6500062

27/10/21

PO6500064

27/10/21
(4/5)

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2564
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

51 ค่ารถบัสปรับอากาศ

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

52 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

10,705.35

หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

53 ค่าจ้างเขียนบทความสั้นเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง 8 บทความ

16,000.00

10,705.35 เฉพาะเจาะจง - หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เสนอ
ราคา 10,705.35
- ร้านพิสิษฐ์เทรดดิ้ง เสนอราคา 11,438.30
- บริษัท ชลทิศเปเปอร์ จากัด เสนอราคา
11,935.85
16,000.00 เฉพาะเจาะจง ศุทธิกานต์ มีจั่น

ศุทธิกานต์ มีจั่น

17,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500065
ครบถ้วน
10,705.35 เกณฑ์ราคาและ PO6500066
ประสิทธิภาพ

27/10/21

16,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง PO6500067
ครบถ้วน

27/10/21

27/10/21

(5/5)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2564
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

1

ค่าจ้างดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ พพป.

70,620.00

70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มายาวดี ไอที โซลูชั่น จากัด

บริษัท มายาวดี ไอที โซลูชั่น จากัด

2

ค่าต่ออายุระบบแม่ข่ายสาหรับจัดเก็บข้อมูล
Server ของเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ฯ
จ้างเขียนอธิบายคาสาคัญที่เกี่ยวกับการเมือง
การปกครอง
ค่าจ้างล่ามแปลภาษาการประชุมวิชาการฯ
WAPRO Asis 2021

14,980.00

14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มายาวดี ไอที โซลูชั่น จากัด

บริษัท มายาวดี ไอที โซลูชั่น จากัด

44,000.00

44,000.00 เฉพาะเจาะจง วิชุดา สาธิตพร

วิชุดา สาธิตพร

3

5

ค่าจ้างประเมินผลหลักสูตรปรม. รุน่ ที่ 21

200,000.00

99,510.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท โปรเฟสชั่นนัล รีเสิร์ช แอนด์ เซอร์เวย์ บริษัท โปรเฟสชั่นนัล รีเสิร์ช แอนด์ เซอร์เวย์
จากัด 99,510.จากัด
- บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จากัด 119,305.- บริษัท บียอนด์ รีเสิร์ชแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จากัด
128,400.นางสุรางค์รัตน์ วศินารมณ์
200,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุรางค์รัตน์ วศินารมณ์

6

200,000.00

200,000.00 เฉพาะเจาะจง รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ

7

ค่าจ้างประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตร
ชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนัก
บริหารระดับสูง รุน่ ที่ 20
ค่ารถบัสปรับอากาศ

8
9

4

99,510.00

รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ

51,000.00

51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

12,027.87

12,027.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จากัด

บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จากัด

ค่าจ้างแปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ) เรือ่ งส่อง
อนาคตการเมืองไทยเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

10,111.50

10 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

214,150.00

10,111.50 เฉพาะเจาะจง - บริษัท โปรเฟสชั่นนัล รีเสิร์ช แอนด์ เซอร์เวย์ บริษัท โปรเฟสชั่นนัล รีเสิร์ช แอนด์ เซอร์เวย์
จากัด 10,111.50
จากัด
- บริษัท บียอนด์ รีเสิร์ชแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จากัด
13,257.30
โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง
214,150.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง

11 ค่าจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศห้องอาหาร ชั้น 2
(หน้าลิฟท์) ภายในอาคารราไพพรรณี
พิพิธภัณฑ์ฯ
12 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

17,655.00

17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี พี แอร์ เซอร์วิส จากัด

บริษัท บี พี แอร์ เซอร์วิส จากัด

7,062.00

7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

13 ค่ารถบัสปรับอากาศ

69,000.00

69,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

70,620.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
14,980.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500068

01/11/21

PO6500069

01/11/21

44,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500070

01/11/21

99,510.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500071

01/11/21

200,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
200,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500072

01/11/21

PO6500073

01/11/21

51,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
12,027.87 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
10,111.50 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500075

02/11/21

PO6500076

02/11/21

PO6500077

02/11/21

214,150.00 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว
17,655.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500078

02/11/21

PO6500079

02/11/21

7,062.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
69,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500080

02/11/21

PO6500081

02/11/21
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2564
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

14 ค่าจ้างถอดเทปโครงการวิจัยพัฒนาตัวชี้วัดและ
วัดระดับสันติภาพ
15 ค่าจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศระบบ VRV ชั้น 2
อาคารราไพพรรณี
16 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

1,050.00
137,607.35

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

1,050.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุส จีนช้าง
137,607.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จากัด

นายจิรายุส จีนช้าง
บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จากัด

1,620.00

1,620.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

17 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

19,185.10

19,185.10 เฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

18 ค่าบริการสแกนสิ่งพิมพ์งานวิจัยของสถาบัน
พระปกเกล้า จานวน 68 เรือ่ ง
19 ค่าจ้างที่ปรึกษา เรือ่ ง ระบบเลือกตั้งเพื่อลด
ความขัดแย้งและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย
20 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และพรบ.
เลขทะเบียน ญฒ 7888 กท

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จากัด

บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จากัด

340,000.00
14,250.26

340,000.00 เฉพาะเจาะจง สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษา แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14,250.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด(มหาชน)

สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษา แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด(มหาชน)

21 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

88,970.50

88,970.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด (สานักงานใหญ่)

บริษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด (สานักงานใหญ่)

22 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และพรบ.
เลขทะเบียน 4กฬ 5679 กท
23 ค่าบริการระบบแม่ข่ายสาหรับจัดเก็บข้อมูล
เว็บไซต์เครือข่าย (MoU) 1 ปี
24 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

22,351.23

22,351.23 เฉพาะเจาะจง บริษัท นวมินทร์ฮอนด้า ออโตโมบิล จากัด

บริษัท นวมินทร์ฮอนด้า ออโตโมบิล จากัด

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มายาวดี ไอที โซลูชั่น จากัด

บริษัท มายาวดี ไอที โซลูชั่น จากัด

77,450.00

77,450.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม เซ็นทารา อุดรธานี

โรงแรม เซ็นทารา อุดรธานี

25 ค่าจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ห้องสมุด
สถาบันพระปกเกล้า
26 ค่าจ้างบริการดูแลระบบรับสมัครออนไลน์

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จิตรกร คอร์ปอเรชั่น จากัด

บริษัท จิตรกร คอร์ปอเรชั่น จากัด

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จากัด

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จากัด

27 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

23,540.00

23,540.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม ซี ซี

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม ซี ซี

28 สมุดโน๊ต ขนาด 6 x 8.5 นิ้ว

262,150.00

262,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพิมพ์ ดอทคอม พรีเมี่ยม จากัด
(สานักงานใหญ่)

บริษัท โรงพิมพ์ ดอทคอม พรีเมี่ยม จากัด
(สานักงานใหญ่)

1,050.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500083

03/11/21

137,607.35 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500084

03/11/21

1,620.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
19,185.10 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
16,050.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500085

03/11/21

PO6500086

03/11/21

PO6500087

04/11/21

340,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500088

04/11/21

14,250.26 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500090

04/11/21

88,970.50 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
22,351.23 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
12,840.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500091

04/11/21

PO6500092

05/11/21

PO6500094

05/11/21

77,450.00 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว
45,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500095

05/11/21

PO6500096

05/11/21

80,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
23,540.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
262,150.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500097

05/11/21

PO6500098

05/11/21

PO6500099

05/11/21
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2564
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

29 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

26,750.00

30 ชุดตรวจ ATK

36,380.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด
26,750.- หจก.เอ็ม ซี ซี 30,100.บริษัท เจแปน พาราไดซ์ ทัวร์ จากัด
36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจแปน พาราไดซ์ ทัวร์ จากัด

31 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

27,800.00

27,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงแรมเลิศนิมิตร จากัด

32 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

34,775.00

33 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

186,100.00

บริษัท โรงแรมเลิศนิมิตร จากัด

27,800.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด
34,750.- หจก.เอ็ม ซี ซี 47,080.237,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

34 ค่ารถบัสปรับอากาศ

25,000.00

35 ค่ารถบัสปรับอากาศ

124,000.00

124,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

4,579.60

4,579.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จากัด

บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จากัด

36 ค่าจ้างสแกนแบบแปลนอาคารจอดรถ
37 งานพิมพ์หนังสือรัฐและท้องถิ่น ต้นทางแห่ง
อานาจปลายทางของศักยภาพการจัดการวิกฤต
พื้นที่เสี่ยงภัย (พิมพ์ครัง้ ที่ 2)

210,000.00

211,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธรรมดาเพรส จากัด

บริษัท ธรรมดาเพรส จากัด

26,750.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500100

05/11/21

36,380.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
27,800.00 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว
34,775.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500101

05/11/21

PO6500105

05/11/21

PO6500106

05/11/21

186,100.00 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว

PO6500107

05/11/21

25,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
124,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
4,579.60 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
210,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500108

06/11/21

PO6500109

06/11/21

PO6500110

09/11/21

PO6500111

09/11/21

38 งานพิมพ์ใบประกาศนียบัตร หลักสูตร PDI
ภาษาไทย 68 ฉบับ
ภาษาอังกฤษ 68 ฉบับ

14,406.48

14,406.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด

บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด

14,406.48 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500113

09/11/21

39 งานพิมพ์จดหมายข่าวภาษาไทย จานวน 12
ฉบับ/ปี (7,000เล่ม/ฉบับ 84,000ฉบับ/ปี)

387,318.60

บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด

387,318.60 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500114

09/11/21

40 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

312,600.00

387,318.60 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
387,318.60
- บจ.ธรรมดาเพรส 456,590.40
394,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท ตราด

โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท ตราด

312,600.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
22,855.20 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500116

09/11/21

PO6500117

10/11/21

41 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

22,855.20

22,855.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูนิแคร์ จากัด

บริษัท สยามยูนิแคร์ จากัด
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2564
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

42 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

57,300.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

57,300.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมแคนทารี โคราช

โรงแรมแคนทารี โคราช

43 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

5,136.00

5,136.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

44 ซื้อหนังสือ Urban Platforms and the
Future City : Transformations in
infrastructure, Governannce, Knowledge
and Everyday Life
45 ค่าซ่อมเครือ่ งกรองน้า รุน่ ALVA-ROYAL
ปุ่มกดชารุด ห้องครัวฝั่งผู้บริหาร สถาบัน
พระปกเกล้า
46 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลการเลืออกตั้งท้องถิ่น จ.
เชียงใหม่
47 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น จ.ศรี
สะเกษ
48 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น จ.
สมุทรปราการ
49 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น จ.สุ
ราษฎร์ธานี
50 ค่าวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์หลักสูตรการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนัก
บริหารระดับสูง รุน่ ที่ 25 (ปรม.25)
51 ค่าจ้างเขียนเอกสารวิชาการเรือ่ งการเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมทางสังคมโดยกระบวนการ
ยุตธิ รรมชุมชน : บทเรียนจากนานาประเทศ โดย
ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ
52 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

1,732.50

1,732.50 เฉพาะเจาะจง BOOKNET CO.,LTD.

BOOKNET CO.,LTD.

53 ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์ค-เรือ่ งบทบาทสภา
ผู้แทนราษฎรสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว

817.50

817.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จากัด

57,300.00 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว
5,136.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
1,732.50 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500119

11/11/21

PO6500120

11/11/21

PO6500121

11/11/21

817.50 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500122

12/11/21

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

40,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500123

12/11/21

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน

ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน

40,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500124

12/11/21

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง ผศ. ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

ผศ. ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

40,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500125

12/11/21

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์

นายประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์

40,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500126

12/11/21

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง อุดม วงศ์หอม

อุดม วงศ์หอม

20,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500127

12/11/21

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง ศ.พิเศษวิชา มหาคุณ

ศ.พิเศษวิชา มหาคุณ

50,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500128

12/11/21

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง

โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง

PO6500129

12/11/21

16,500.00

16,500.00 เฉพาะเจาะจง จันทรา พีระขจร

จันทรา พีระขจร

45,000.00 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว
16,500.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500130

12/11/21

4/8

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2564
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

54 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา
55 หนังสือ Food, politics, and society social
theory and the modern food system
56 ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์ค-หนังสือรายงาน
สถานการณ์การกระจายอานาจ ประจาปี 2564
: บทสารวจว่าด้วยบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
57 ค่าจ้างถอดเทปการประชุมวิชาการสถาบัน
พระปกเกล้า ครัง้ ที่ 23
58 ค่าจ้างถอดเทปการประชุมวิชาการสถาบัน
พระปกเกล้า ครัง้ ที่ 23 ระหว่างวันที่ 5-7 พย.64
ณ สถาบันพระปกเกล้า (ภาษาอังกฤษ)
59 ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์ค-หนังสือผู้หญิงกับ
การสร้างสันติภาพในเอเชีย

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

45,700.00
1,219.50
33,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

45,700.00 เฉพาะเจาะจง กนกรัตน์รีสอร์ท
1,219.50 เฉพาะเจาะจง BOOKNET CO.,LTD.
33,000.00 เฉพาะเจาะจง - นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล 33,000.- นายจิราวัฒน์ ประทับศร 35,000.-

กนกรัตน์รีสอร์ท
BOOKNET CO.,LTD.
นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล

45,700.00 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว
1,219.50 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500133

15/11/21

PO6500134

15/11/21

33,000.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500135

15/11/21

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน

นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน

7,200.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500136

15/11/21

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอิลฮัม สาแล๊ะ

นายอิลฮัม สาแล๊ะ

2,400.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500137

16/11/21

18,500.00

18,500.00 เฉพาะเจาะจง - จันทรา พีระขจร 18,500.- นายตฤณ จันทร์มี 19,500.-

จันทรา พีระขจร

18,500.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500138

16/11/21

60 ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์ค-หนังสือรายงาน
วิจัยการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมายการ
บังคับใช้พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่าง
เพศ พ.ศ.2558 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิข์ อง
กฎหมาย

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง - นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล 16,000.- นางสาวจันทรา พีระขจร 18,500.- นายตฤณ จันทร์มี 20,000.-

นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล

16,000.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500140

16/11/21

61 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

31,565.00

31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จากัด

บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จากัด

PO6500141

16/11/21

62 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

11,770.00

11,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์

ร้านอาทรพาณิชย์

31,565.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
11,770.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
6,420.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500143

17/11/21

PO6500144

17/11/21

119,069.65 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500145

17/11/21

63 ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์ค-แผ่นพับโครงการ
KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น
2565
64 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง - นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล 6,420.- นายจิราวัฒน์ ประทับศร 7,500.-

119,069.65

119,069.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จากัด

นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล

บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จากัด
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2564
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

65 ค่ารถบัสปรับอากาศ

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

6,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

66 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

44,800.90

44,800.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จากัด

บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จากัด

67 ค่าผลิตปกวุฒิบัตร หลักสูตร PDI รุน่ 22-23
จานวน 200 ใบ

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ภัทรการพิมพ์

ห้างหุ้นส่วนจากัด ภัทรการพิมพ์

68 ค่าวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์สาหรับกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น
รุน่ ที่ 10
69 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย แก้วประเสริฐ

นายพรชัย แก้วประเสริฐ

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด

บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด

70 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

18,939.00

18,939.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ดฟิล์ม จากัด (สานักงานใหญ่)

บริษัท กู๊ดฟิล์ม จากัด (สานักงานใหญ่)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

71 ค่ารถบัสปรับอากาศ
72 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่
ปรึกษา เรือ่ ง การประเมินองคืกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าประจาปี
2565
73 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่
ปรึกษา โครงการศึกษาเครือข่ายการตรวจสอบ
ใช้อานาจรัฐในประเทศไทย : ที่มา ปัญหา และ
ทางออก
74 ค่าจ้างผลิตสมุดกิจกรรม Night at the
Museum 2021
75 ซื้อหนังสือ Cyber Warfare Ethics
76 ซื้อหนังสือด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง
จานวน 53 เล่ม

1,180,000.00

339,000.00

1,180,000.00 เฉพาะเจาะจง สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษา แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

339,000.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษา แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9,844.00

9,844.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด 9,844.- ร้านก๊อปปี้ ปริน้ ส์ 10,700.-

บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด

3,195.00

3,195.00 เฉพาะเจาะจง BOOKNET CO.,LTD.

BOOKNET CO.,LTD.

14,691.10

14,691.10 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
44,800.90 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
42,800.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500146

17/11/21

PO6500147

17/11/21

PO6500148

17/11/21

10,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500149

17/11/21

18,725.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
18,939.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
9,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
1,180,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500152

22/11/21

PO6500154

22/11/21

PO6500155

23/11/21

PO6500158

23/11/21

339,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500159

23/11/21

9,844.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500160

24/11/21

3,195.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
14,691.10 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500161

24/11/21

PO6500162

24/11/21
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2564
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

77 งานพิม์หนังสือบทบาทสภาผู้แทนราษฎรสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

11,770.00

11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ดเฮด พริน้ ท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุป๊ บริษัท กู๊ดเฮด พริน้ ท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุป๊
จากัด 11,770.จากัด
- บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด 20,544
- บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด
25,252
- บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
25,680.-

78 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด

บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จากัด

บริษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด (สานักงานใหญ่)

79 จ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน หลักสูตร ปนป.11
13-15 ม.ค. 65 ณ จ.บุรีรัมย์

80 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

29,960.00

- บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จากัด
729,500.- บริษัท สุภัทรา ทราแวล จากัด 1,121,500.- บริษัท เจแปน พาราไดซ์ ทัวร์ จากัด
1,019,000.29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จากัด

81 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

97,444.90

97,444.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด (สานักงานใหญ่)

82 งานพิมพ์หนังสือ Decentralization Report
2564 : รายงานสถานการณ์การกระจายอานาจ
ประจาปี 2564

729,500.00

191,530.00

750,000.00

คัดเลือก

บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จากัด

191,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด
191,530.- บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
229,515.- บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด 241,820.- บริษัท กู๊ดเฮด พริน้ ท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง
กรุป๊ จากัด 264,825.- บริษัท ธรรมดาเพรส จากัด 342,400.-

11,770.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500163

24/11/21

32,100.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
729,500.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500164

25/11/21

PO6500165

25/11/21

29,960.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
97,444.90 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
191,530.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500167

26/11/21

PO6500168

26/11/21

PO6500169

29/11/21
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2564
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

83 ค่าจ้างเหมาจัดทาแผนที่รายงานผลการสารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับความพึง
พอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทางาน
ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 ในรูปแผ่นที่ GIS เพื่อ
ประกอบการจัดทาหนังสือ
84 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่
ปรึกษา โครงการวิจัยการสารวจแผนที่ข้อมูล
ประเด็นความขัดแย้งในประเทศไทย (Conflict
Mapping Thailand) Phase 4
85 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
86 ค่าจ้างแปลภาษา (อังกฤษ-ไทย) เรือ่ ง The
Pandemic and Democratic Governance
in Thailand

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

50,000.00

290,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

50,000.00 เฉพาะเจาะจง ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

290,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

50,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500170

29/11/21

290,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500171

30/11/21

12,733.00

12,733.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จากัด (สานักงานใหญ่) บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จากัด (สานักงานใหญ่)

12,733.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500172

30/11/21

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง ดวงใจ อมรกุล

16,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500173

30/11/21

ดวงใจ อมรกุล
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2564
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1

ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

2

4

ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
โครงการวิจัย เรือ่ ง แนวคิดความเป็นผู้แทนทาง
การเมือง และการปรับใช้ในการเมืองไทย
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
โครงการวิจัย เรือ่ ง การพัฒนาระบบชลประทานของ
สยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468 - 2477)
ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

5

ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

3

6

ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรือ่ ง Abusive
Constitutional Borrowing : Legal
globalization and the subversion of liberal
democracy
7 จ้างเขียนคาอธิบายคาสาคัญที่เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง จานวน 7 บทความ
8 จ้างเขียนคาอธิบายคาสาคัญที่เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง จานวน 27 บทความ
9 ค่าจ้างผู้ที่ปรึกษาโครงการวิจัยพัฒนาตัวชี้วัดและวัด
ระดับสันติภาพ
10 ค่าพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ KPI New
gen สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น จานวน 8,000 ชุด

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

55,157.43

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

55,157.43 เฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

200,000.00

200,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

150,000.00

150,000.00 เฉพาะเจาะจง สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4,950.78

4,950.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จากัด

บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จากัด

4,579.60

4,579.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูนิแคร์ จากัด

บริษัท สยามยูนิแคร์ จากัด

4,670.00

4,670.00 เฉพาะเจาะจง BOOKNET CO.,LTD.

BOOKNET CO.,LTD.

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิบดี นพประเสริฐ

นายศิบดี นพประเสริฐ

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง ดร.ชาติชาย มุกสง

ดร.ชาติชาย มุกสง

449,000.00

สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษัท ธรรมดาเพรส จากัด

บริษัท ไอปริน้ เอเชีย จากัด

11 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

61,200.00

449,000.00 เฉพาะเจาะจง สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
50,782.20 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ธรรมดาเพรส จากัด 50,782.20
- บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
51,788.61,200.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมสินเกียรติบุรี

12 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

27,285.00

27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอปริน้ เอเชีย จากัด

13 ค่ารถบัสปรับอากาศ
14 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา
15 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

50,782.20

6,000.00
572,700.00
22,555.07

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

โรงแรมสินเกียรติบุรี

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

572,700.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมคราวน์ พลาซ่า ภูเก็ต พันวาบีช โรงแรมคราวน์ พลาซ่า ภูเก็ต พันวาบีช
22,555.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.เจ. สยาม จากัด

บริษัท ไอ.เจ. สยาม จากัด

55,157.43

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
200,000.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500175

01/12/21

PO6500178

02/12/21

150,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500179

02/12/21

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
4,579.60
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
4,670.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500180

02/12/21

PO6500182

02/12/21

PO6500184

03/12/21

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
54,000.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
449,000.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
50,782.20 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500185

03/12/21

PO6500186

03/12/21

PO6500187

03/12/21

PO6500189

03/12/21

61,200.00 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว
27,285.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
6,000.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
572,700.00 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว
22,555.07
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500192

03/12/21

PO6500193

07/12/21

PO6500194

07/12/21

PO6500195

07/12/21

PO6500196

07/12/21

4,950.78

14,000.00
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2564
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

16 ค่าบารุงรักษาโปรแกรมระบบขายปลีก (POS) 1 ปี

6,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
50,000.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500198

08/12/21

17 ค่าจ้างเขียนเอกสารวิชาการเรือ่ งสร้างเมืองเปลี่ยน
ประเทศ : จากแนวคิดและประสบการณ์ สู่ข้อเสนอ
เชิงปฏิบัตกิ าร โดยอาจารย์ชัยวุฒิ ตันไชย
18 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
เนื้อหาสาหรับปัญญาประดิษฐ์สาหรับให้คาปรึกษา
ด้านการบริหารงานท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดซื้อ
จัดจ้างของอปท.
19 ค่าจ้างผู้อานวยการหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน รุน่ ที่ 21
20 ค่าจ้างที่ปรึกษา เรือ่ ง การขับเคลื่อนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลี่อมล้าทางด้าน
การศึกษา
21 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
เรือ่ ง การศึกษาวิจัยการบริหารและการจัดทาบริการ
สาธารณะที่เป็นเลิศของอปท. ปี 2565 กรณีศึกษา
อปท.กลุ่มภาคเหนือ 5 กรณี
22 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญศึกษาวิจัยการบริหารและการ
จัดทาบริการสาธารณะที่เป็นเลิศของอปท. ปี 2565
กรณีศึกษา อปท.กลุ่มภาคอีสาน 5 กรณี

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง ชัยวุฒิ ตันไชย

ชัยวุฒิ ตันไชย

PO6500199

08/12/21

620,000.00

620,000.00 เฉพาะเจาะจง สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

620,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500201

08/12/21

350,000.00

350,000.00 เฉพาะเจาะจง ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา

ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา

350,000.00

PO6500202

08/12/21

435,000.00

435,000.00 เฉพาะเจาะจง สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
435,000.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500204

09/12/21

125,000.00

125,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

125,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500205

09/12/21

125,000.00

125,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

125,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500206

09/12/21

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

75,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500207

09/12/21

175,000.00

175,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา

175,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500208

09/12/21

25 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

85,065.00

85,065.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ภัทรการพิมพ์

ห้างหุ้นส่วนจากัด ภัทรการพิมพ์

85,065.00

PO6500213

09/12/21

26 ค่าผลิตกระเป๋าเอกสาร หลักสูตร ปรม.21

39,194.10

39,194.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สเต็บ จากัด

บริษัท แกรนด์สเต็บ จากัด

PO6500216

13/12/21

27 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

93,090.00

PO6500217

14/12/21

28 ค่าจ้างดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ พพป.

19,579.93

93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด (สานักงาน บริษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด (สานักงาน
ใหญ่)
ใหญ่)
19,579.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท มายาวดี ไอที โซลูชั่น จากัด
บริษัท มายาวดี ไอที โซลูชั่น จากัด

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
39,194.10
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
93,090.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
19,579.93
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500220

15/12/21

23 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญศึกษาวิจัยการบริหารและการ
จัดทาบริการสาธารณะที่เป็นเลิศของอปท. ปี 2565
กรณีศึกษา อปท.กลุ่มภาคใต้ 3 กรณี
24 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญศึกษาวิจัยการบริหารและการ
จัดทาบริการสาธารณะที่เป็นเลิศของอปท. ปี 2565
กรณีศึกษา อปท.กลุ่มภาคกลาง,ตะวันออก 7 กรณี

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์ณภัทร พูนพัธนพงศ์

นายพงศ์ณภัทร พูนพัธนพงศ์

6,000.00
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2564
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

29 ค่าจ้างถอดเทปกรณี E-Marketplace โครงการ
ศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต ภายใต้
โครงการการเข้าถึงความยุตธิ รรมตามกฎหมายเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม จานวน 1 ชั่วโมง
30 ค่าจ้างถอดเทปบรรยายพิเศษ Public Policy
Forum 1 ธค.64 (1 ชม. 30 น.)
31 ค่าจ้างถอดเทปหัวข้อถนนสู่การยุตคิ วามรุนแรงต่อ
เด็กและสตรี โครงการศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคม
ในอนาคต ภายใต้โครงการการเข้าถึงความยุตธิ รรม
ตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม จานวน
1 ชั่วโมง 30 นาที
32 ค่าจ้างถอดเทปกรณีโรงไฟฟ้าจะนะ และนิคม
อุตสาหกรรมจะนะ โครงการศึกษาป้องกันวิกฤต
สังคมในอนาคต ภายใต้โครงการการเข้าถึงความ
ยุตธิ รรมตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม
จานวน 2 ชั่วโมง 30 นาท
33 หนังสือการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมายเรือ่ ง
การบังคับใช้พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่าง
เพศ พ.ศ.2558 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย
- ขนาด a5
- ปก พิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม เค
34 งานพิมพ์คู่มือนักศึกษา ปศส. รุน่ ที่ 20 จานวน 200
เล่ม
35 ค่าจ้างถอดเทปกรณีหัวข้อทางออกปัญหาไฟใต้กับ
ความรุนแรงที่ยังคงอยู่ปลายด้ามขวานและหัวข้อ
สารวจความท้าทายในการปฏิรูปตารวจ โครงการ
ศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต ภายใต้
โครงการการเข้าถึงความยุตธิ รรมตามกฎหมายเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม จานวน 5 ชั่วโมง 30 นาที

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง นายธีธัช เชื้อขุนทด

นายธีธัช เชื้อขุนทด

300.00

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง นายธีธัช เชื้อขุนทด

นายธีธัช เชื้อขุนทด

450.00

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง นายธีธัช เชื้อขุนทด

นายธีธัช เชื้อขุนทด

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง นายธีธัช เชื้อขุนทด

นายธีธัช เชื้อขุนทด

PO6500221

15/12/21

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
450.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500222

15/12/21

PO6500223

15/12/21

750.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500224

15/12/21

28,034.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500227

15/12/21

PO6500228

15/12/21

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500229

15/12/21

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
24,500.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500230

15/12/21

PO6500231

15/12/21

28,034.00

28,034.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท กู๊ดเฮด พริน้ ท์ติ้ง แอนด์
แพคเกจจิ้ง กรุป๊ จากัด 28,034.บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
35,310.-

35,952.00

35,952.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด
35,952.- บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์
จากัด 48,792.1,650.00 เฉพาะเจาะจง นายธีธัช เชื้อขุนทด
นายธีธัช เชื้อขุนทด

35,952.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

95,968.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด (สานักงาน บริษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด (สานักงาน
ใหญ่)
ใหญ่)
24,500.00 เฉพาะเจาะจง - นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล 24,500.นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล
- นายจีระวัฒน์ ประทับศรี 30,000.-

95,968.30

1,650.00

36 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

95,968.30

37 ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์ค-หนังสือ KPI Yearbook
2564 ฉบับภาษาอังกฤษ

24,500.00

บริษัท กู๊ดเฮด พริน้ ท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจ
จิ้ง กรุป๊ จากัด

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

1,650.00
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2564
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

38 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

11,644.81

11,644.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จากัด

บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จากัด

39 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

12,027.87

12,027.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จากัด

บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จากัด

40 ค่าจ้างบริการเดินทางศึกษาดูงาน หลักสูตร ปธก. 23
23-25 ธ.ค. 64 ณ จ.เชียงราย

1,183,500.00

41 ค่าผลิตของที่ระลึกผู้ตอบแบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับ
ค่านิยมประชาธิปไตยในทัศนะของเยาวชน จานวน
1,560 ชิ้น
- แมสปิดจมูก แบบผ้า
- สกรีนโลโก้/ลายพระหัตถ์

54,600.00

42 ค่าผลิตของที่ระลึกผู้ตอบแบบสารวจความคิดเห็น
ของประชาชน จานวน 2,700 ชิ้น
- แมสปิดจมูก แบบผ้า
- สกรีนโลโก้/ลายพระหัตถ์

94,500.00

43 ค่าจ้างถอดเทปกรณีเหลื่อมล้าในกระบวนการ
ยุตธิ รรมในจังหวัดชายแดนใต้ โครงการศึกษาการ
ป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต ภายใต้โครงการการ
เข้าถึงความยุตธิ รรมตามกฎหมายเพื่อลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม
44 ค่ารถบัสปรับอากาศ

600.00

45 ค่าผลิตรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ Futrrt
Thailand จานวน 200 เล่ม
- ขนาด a4

1,418,400.00

คัดเลือก

- บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007)
บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จากัด
จากัด 1,418,400.- บริษัท สุภัทรา ทราแวล จากัด
1,422,400.- บริษัท เจแปน พาราไดซ์ ทัวร์ จากัด
1,798,400.54,600.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท แกรนด์สเต็บ จากัด 54,600.- บริษัท แกรนด์สเต็บ จากัด
- บริษัท สมาร์ท พรีเมี่ยม จากัด
63,429.60
- บริษัท พาริตา อินเตอร์ จากัด 66,768.94,500.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท แกรนด์สเต็บ จากัด 94,500.- บริษัท สมาร์ท พรีเมี่ยม จากัด
109,782.- บริษัท พาริตา อินเตอร์ จากัด
115,560.600.00 เฉพาะเจาะจง นายธีธัช เชื้อขุนทด

บริษัท แกรนด์สเต็บ จากัด

62,000.00

62,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

59,920.00

59,920.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด
59,920.- บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
115,560.- ร้านก๊อปปี้ ปริน้ 74,686.- บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์
จากัด 111,280.-

นายธีธัช เชื้อขุนทด

11,644.81

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
12,027.87
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
1,183,500.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500232

15/12/21

PO6500233

16/12/21

PO6500235

17/12/21

54,600.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500236

17/12/21

94,500.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500237

17/12/21

600.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500238

17/12/21

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
59,920.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500239

20/12/21

PO6500240

20/12/21

62,000.00
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2564
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

46 ค่าผลิตรายงานฉบับย่อ โครงการ Future Thailand
จานวน 500 เล่ม
- ขนาด a4

47,080.00

47 ค่าจ้างถอดเทปหัวข้อเลือกปฏิบัตดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ :
ทางออกที่ตบี ตัน
โครงการศึกษาป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต ภายใต้
โครงการการเข้าถึงความยุตธิ รรมตามกฎหมายเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม
48 ค่าจ้างเหมาบริการทา pre-test แบบสารวจความคิด
เห็นกลุ่มเยาวชน จานวน 2 เรือ่ ง
1. ค่านิยมประชาธิปไตยของเยาวชน จานวน 60 ชุด
2. คุณภาพสังคมในทัศนะของเยาวชน จานวน 60 ชุด

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ

49 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

31,539.32

50 คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปรม.รุน่ ที่ 21 จานวน 190
เล่ม

34,561.00

51 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

270,050.00

52 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

152,000.00

47,080.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด
47,080.- บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
48,685.- ร้านก๊อปปี้ ปริน้ 67,945.- บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์
จากัด 82,925.-

47,080.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500241

20/12/21

นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน

750.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500242

20/12/21

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ

12,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500243

21/12/21

31,539.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
34,561.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด
34,561.- บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์
จากัด 43,709.50
270,050.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม โนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด

31,539.32

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
34,561.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500244

21/12/21

PO6500245

21/12/21

PO6500247

22/12/21

152,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์
ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ง
วัฒนะ

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์
ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ง
วัฒนะ

270,050.00 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว
152,000.00 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว

PO6500248

22/12/21

โรงแรม โนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2564
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

53 จัดซื้อครุภัณฑ์ Notebook DELL Vostro
V3510-W568258070NTH 10 เครือ่ ง
Processor : Intel Core i7-1165G7 (2.8GHz Up
to 4.7GHz, 12M Intel Smart Cache)
Display Screen : 15.6" 1920x1080 (FHD),
WVA, 60Hz,
Anti-glare, LED Backlight, Narrow Border
Main Memory : 8GB DDR4 3200MHz
OS : Windows 11 Home + MS Office
Home&Student
54 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครือ่ งปรับอากาศ 40,262 Btu
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครือ่ ง

325,280.00

325,280.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500249

22/12/21

80,250.00

80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี พี แอร์ เซอร์วิส จากัด

บริษัท บี พี แอร์ เซอร์วิส จากัด

80,250.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500252

22/12/21

55 ค่าจ้างเขียนเอกสารวิชาการเรือ่ ง อย่าหาทา : หากยัง
ไม่รหู้ ลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
56 ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์ค-หนังสือสันติสุขภายใต้
วิถีที่แตกต่าง

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมณเฑียร เจริญผล

นายมณเฑียร เจริญผล

50,000.00

PO6500253

22/12/21

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง - ตฤณ จันท์รมี 16,000.- นายจันทรา พีระขจร 18,000.-

ตฤณ จันท์รมี

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
16,000.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500254

22/12/21

57 ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์ค-หนังสือองค์กรอิสระกับ
การสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้ : ศึกษากรณี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง - นายธวัชชัย อุยมา 15,000.- นางสาวจันทรา พีระขจร 16,000.- นายตฤณ จันทร์มี 15,500.-

นายธวัชชัย อุยมา

15,000.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500255

22/12/21

58 ค่าจัดพิมพ์หนังสือองค์กรอิสระกับการสร้าง
ประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้ : ศึกษากรณี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

66,768.00

บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด

66,768.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500256

22/12/21

59 ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์ค-หนังสือ In Their Views
บทสัมภาษณ์จาก 5 นักวิชาการ
60 ค่าจ้างผลิตป้ายประกาศโครงการสร้างสานึกพลเมือง
การประกวดผลงานนักเรียนโครงการสร้างสานึก
พลเมือง จานวน 10 ป้าย
61 ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์ค e-book หนังสือ 2 เล่ม
1. หลักสูตรการเตรียมความพร้อมนักการเมือง
ระดับชาติ
2. หลักสูตรค่านิยมพื้นฐานของความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย

15,000.00

66,768.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
66,768.- บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด
80,250.15,000.00 เฉพาะเจาะจง - นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล 15,000.- นายจิราวัฒน์ ประทับศร 18,000.4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปโล เฮ้าส์ พลัส จากัด
(สานักงานใหญ่)

นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล

PO6500257

22/12/21

บริษัท โปโล เฮ้าส์ พลัส จากัด
(สานักงานใหญ่)

15,000.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ
4,815.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500258

22/12/21

19,000.00 เฉพาะเจาะจง - จันทรา พีระขจร 19,000.- นายตฤณ จันทร์มี 21,000.-

จันทรา พีระขจร

19,000.00

PO6500259

22/12/21

4,815.00
19,000.00

325,280.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

บริษัท สวัสดี เอ็นเทอร์ไพรซ์ จากัด

บริษัท สวัสดี เอ็นเทอร์ไพรซ์ จากัด

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2564
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

62 ค่าจัดพิมพ์หนังสือ KPI Year book (ภาษาอังกฤษ)

73,830.00

73,830.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
73,830.- บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด
96,300.- บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์
จากัด 75,114.-

73,830.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500260

22/12/21

63 ค่าจ้างเหมาเขียนเอกสารวิชาการเรือ่ งการศึกษา
เปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัตสิ ภาชนเผ่าพื้นเมือง
แห่งประเทศไทย พ.ศ.... กับร่างกฎหมายคุ้มครอง
สิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกิ ลุ่มชาติพันธ์และชนเผ่า
พื้นเมืองที่เกี่ยวข้อง

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูพินิจ เกษมณี

50,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500262

22/12/21

64 ค่าจ้างถอดเทป"เศรษฐกิจพัง หนี้พุ่งสูงอย่างไรใน
สภาวะวิกฤต" 23 ธ.ค. 64
65 ค่าจ้างทาของ โครงการนิทรรศการเคลื่อนที่และสื่อ
การเรียนรูพ้ ระปกเกล้าศึกษา (Mobile Museum)
ประจาปีงบประมาณ 2565
66 ค่าบริการทัวร์หลักสูตร ปปร.25 20-22 ม.ค.65 จ.
เชียงราย

600.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
4,500,000.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500264

22/12/21

PO6500265

23/12/21

1,073,800.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500268

23/12/21

นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน

750.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500269

23/12/21

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500270

23/12/21

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
9,844.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500271

23/12/21

PO6500273

24/12/21

4,500,000.00
1,073,800.00

600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน
4,500,000.00

คัดเลือก

- บริษัท ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดี จากัด
4,500,000.- บริษัท
1,222,000.00 คัดเลือก - บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007)
จากัด 1,222,000.- บริษัท สุภัทรา ทราแวล จากัด
1,470,000.- บริษัท เจแปน พาราไดซ์ ทัวร์ จากัด
1,633,000.750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน

นายชูพินิจ เกษมณี

นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน
บริษัท ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดี จากัด
บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จากัด

600.00

67 ค่าจ้างถอดเทปกรณีการสื่อสารโควิด โครงการศึกษา
การป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต ภายใต้โครงการ
การเข้าถึงความยุตธิ รรมตามกฎหมายเพื่อลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม
68 ค่าจ้างถอดเทปกรณีความเหลื่อมล้าในกระบวนการ
ยุตธิ รรม โครงการศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคมใน
อนาคต ภายใต้โครงการการเข้าถึงความยุตธิ รรมตาม
กฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม

750.00

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน

นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน

300.00

69 ค่าจ้างถอดเทป ความยุตธิ รรมทางสิ่งแวดล้อม :
กรณีบางกลอย
70 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง นายธีธัช เชื้อขุนทด

นายธีธัช เชื้อขุนทด

300.00

9,844.00

9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จากัด

บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จากัด
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2564
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

71 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

11,295.50

11,295.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จากัด

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จากัด

72 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
งานวิจัย เรือ่ ง "อินเตอร์เน็ตกับการแบ่งขั้วทาง
การเมืองในประเทศไทย" ภายใต้โครงการจับตา
สถานการณ์ และความรูด้ า้ นการพัฒนาประชาธิปไตย

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

73 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
โครงการวิจัย เรือ่ ง "ประเภพณีการปกครองของ
สวีเดน : สภาท้องถิ่น (ting) สิทธิในการเลือก
พระมหากษัตริย์ และเสรีภาพ และการปกครอง
ตนเองของชาวนา (the many)
74 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
100,000.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500275

24/12/21

PO6500277

27/12/21

100,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500278

27/12/21

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
270,000.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500279

28/12/21

270,000.00

95,444.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด (สานักงาน บริษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด (สานักงาน
ใหญ่)
ใหญ่)
270,000.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

75 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
โครงการวิจัยสถานะทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของ
คาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของรัฐสภาในการ
แสวงหาข้อเท็จจริง
76 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
ศึกษาข้อมูล เรือ่ ง กระแสพรรคการเมืองที่
ประยุกต์ใช้อุดมการณ์ประชานิยมฝ่ายซ้าย :
กรณีศึกษาเบื้องต้น ภายใต้โครงการจับตา
สถานการณ์ และความรูด้ า้ นการพัฒนาประชาธิปไตย

PO6500281

29/12/21

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

100,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500282

29/12/21

77 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

171,000.00

171,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม เลยพาเลซ จังหวัดเลย

โรงแรม เลยพาเลซ จังหวัดเลย

171,000.00 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว

PO6500283

29/12/21

95,444.00

11,295.50

95,444.00
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ประจำเดือน มกราคม 2565

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1

ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์คหนังสือการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2

ค่าครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์-ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน
จ่านวน 40 ป้าย
ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน

3

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

10,000.00

139,100.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

10,000.00 เฉพาะเจาะจง - จันทรา พีระขจร 10,000.- ตฤณ จันทร์มี 12,000.-

139,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอฟ โปรเฟสชันแนล จ่ากัด

จันทรา พีระขจร

10,000.00

เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500286

06/01/22

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอฟ โปรเฟสชันแนล จ่ากัด

139,100.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
20,867.14 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
36,337.50 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
23,025.74 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
38,841.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
28,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
397,505.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500288

11/01/22

PO6500289

11/01/22

PO6500290

12/01/22

PO6500291

13/01/22

PO6500292

13/01/22

PO6500293

13/01/22

PO6500294

13/01/22

914,400.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500297

13/01/22

PO6500299

14/01/22

20,867.14

20,867.14 เฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

36,337.50

36,337.50 เฉพาะเจาะจง BOOKNET CO.,LTD.

BOOKNET CO.,LTD.

23,025.74

23,025.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิริยะประกันภัย จ่ากัด (มหาชน)

บริษัท วิริยะประกันภัย จ่ากัด (มหาชน)

6

จัดซื้อหนังสือด้านรัฐศาสตร์การเมืองการ
ปกครอง ภาษาต่างประเทศ จ่านวน 6 เรือง
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และพรบ.
ทะเบียน ฮษ 3457 กท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน

38,841.00

38,841.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูนิแคร์ จ่ากัด

บริษัท สยามยูนิแคร์ จ่ากัด

7

ค่ารถบัสปรับอากาศ

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จ่ากัด

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จ่ากัด

8

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
- Notebook Asus Vivobook Pro 15 Oled
D3500QC-L1701TS (Quiet Blue) 1 เครือง
- Notebook HP Envy 13-ba1527TU
(Natural Silver) Touch 5 เครือง
- MacBook Air 7 core ขนาด 16GB
ตัวจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD ความจุ 256G 4
‑
เครือง
ค่าจ้างเหมาบริการทัวร์หลักสูตร ปสสสส.12
4-6 ก.พ.65 ณ จ.ขอนแก่น

4
5

9

10 ค่าจ้างถอดเทป ความยุตธิ รรมทางสิงแวดล้อม :
กรณีปากมูล และการแข่งขันทางเศรษฐกิจทีไม่
เป็นธรรม กรณีการแข่งขันทางการค้า

397,505.00

914,400.00

750.00

397,505.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สวัสดี เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ่ากัด 397,505.- บริษัท สวัสดี เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ่ากัด
- บจ.นิมเนิล 409,810.- บจ.ไอท็อปพลัส 415,898.30

- บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ่ากัด
1,038,000.- บริษัท สุภัทรา ทราเวล จ่ากัด 1,093,000.750.00 เฉพาะเจาะจง นายธีธัช เชื้อขุนทด

1,038,000.00

คัดเลือก

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ่ากัด

นายธีธัช เชื้อขุนทด

750.00

คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

11 งานพิมพ์หนังสือผู้หญิงกับการสร้างสันติภาพใน
เอเชีย

60,776.00

บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ่ากัด
60,776.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ่ากัด
60,776.- บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ่ากัด 61,632.-

60,776.00

เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500300

14/01/22

12 ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน

21,121.80

21,121.80 เฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

21,121.80

คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
15,964.40 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
50,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500302

18/01/22

13 ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน

15,964.40

15,964.40 เฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

PO6500303

18/01/22

14 ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล
พร้อมจัดท่ารายงานวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูล เรืองออกแบบพัฒนาคุณภาพสังคม
กรณีศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศในการ
จัดการสภาวะวิกฤตจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัญญา รณศิริ

นางสาวศรัญญา รณศิริ

PO6500304

19/01/22

15 ค่าจ้างผู้เชียวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที
ปรึกษา เรือง สังเคราะห์องค์ความรูท้ าง
กฎหมายเพือสนับสนุนการแบ่งปันผลประโยชน์
จากข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นธรรม
16 ค่าถอดบทเรียนบทบาทของภาคประชาสังคม
ด้านการก่ากับการเลือกตั้ง
17 ค่าถอดบทเรียนบทบาทของภาคประชาสังคม
ด้านสิทธิ เสรีภาพของประชาชน
18 ค่าถอดบทเรียนบทบาทของภาคประชาสังคม
ด้านพื้นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19 ค่าถอดบทเรียนบทบาทของภาคประชาสังคม
ด้านพื้นทีภาคใต้
20 ค่าถอดบทเรียนบทบาทของภาคประชาสังคม
ด้านพื้นทีภาคเหนือ
21 ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์ค-หนังสือรายงาน
การศึกษาเรืองปัญหาของการบังคับใช้
พระราชบัญญัตแิ ข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560

235,000.00

235,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

235,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500305

19/01/22

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐพงศ์ บุญเหลือ

ณัฐพงศ์ บุญเหลือ

PO6500306

19/01/22

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุเพ็ญศรี พึงโคกสูง

นางสาวสุเพ็ญศรี พึงโคกสูง

PO6500307

19/01/22

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง

ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง

PO6500308

19/01/22

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์

ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์

PO6500309

19/01/22

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง ผศ.ดร.สหัทยา วิเศษ

ผศ.ดร.สหัทยา วิเศษ

50,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
50,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
50,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
50,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
50,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
9,000.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500310

19/01/22

PO6500311

19/01/22

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง - จันทรา พีระขจร 9,000.- นายตฤณ จันทร์มี 10,000.-

จันทรา พีระขจร
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

22 ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์ค-หนังสือรายงาน
การศึกษาเรืองบทบัญญัตทิ างกฎหมายว่าด้วย
สิทธิทีถูกลืมและแนวทางการแก้ไขกฎหมายที
เกียวข้อง

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง - จันทรา พีระขจร 18,000.- นายตฤณ จันทร์มี 19,000.-

จันทรา พีระขจร

18,000.00

เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500312

19/01/22

23 ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์คหนังสือรายงาน
การศึกษาเรืองบทบัญญัตทิ างกฎหมายเพือการ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
บังคับให้บุคคลสูญหาย

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง - จันทรา พีระขจร 26,000.- นายตฤณ จันทร์มี 27,000.-

จันทรา พีระขจร

26,000.00

เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500313

19/01/22

24 จ้างเขียนอธิบายค่าส่าคัญทีเกียวกับการเมือง
การปกครอง 6 บทความ
25 ค่าต่ออายุโดเมนและระบบความปลอดภัย (SSL)
เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือน (2 ปี) (12 ก.พ.
2022 - 11 ก.พ. 2024)
26 ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง ผศ.ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล

ผศ.ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล

PO6500314

20/01/22

21,320.82

21,320.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จ่ากัด

บริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จ่ากัด

12,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
21,320.82 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500315

20/01/22

29,510.60

29,510.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)

บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)

PO6500316

20/01/22

27 ค่าจ้างท่าของ เก็บรวบรวม วิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล การสือสารทางการเมืองผ่าน
สือสังคมออนไลน์ของพรรคพลังประชารัฐ
28 ค่าจ้างท่าของเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูลสือสารทางการเมืองผ่านสือ
สังคมออนไลน์ของพรรคประชาธิปัตย์
29 ค่าจ้างให้ด่าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จัด
กิจกรรมและจัดท่ารายงานการใช้สิทธิ และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่าง
กฎหมายว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมือง
30 ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์คหนังสือการ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพือใช้สิทธิในการ
จัดการน้่าอย่างยังยืน : การศึกษาชุมชนลุ่มน้่า
ทะเลสาบสงขลา

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม

รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม

29,510.60 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
65,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500317

21/01/22

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา สุขสง

นางสาวขนิษฐา สุขสง

65,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500318

21/01/22

240,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500319

21/01/22

เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500320

21/01/22

240,000.00

18,500.00

240,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดา แสนมี

18,500.00 เฉพาะเจาะจง - นายธวัชชัย อุยมา 18500.- นางสาวจันทรา พีระขจร 23,500.- นายตฤณ จันทร์มี 24,000.- นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล 19,000.-

นายศักดา แสนมี

นายธวัชชัย อุยมา

18,500.00
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

31 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา
32 ค่าจ้างเขียนอธิบายค่าส่าคัญทีเกียวกับการเมือง
การปกครอง
33 ค่าจ้างเขียนอธิบายค่าส่าคัญทีเกียวกับการเมือง
การปกครอง
34 จัดซื้อคุรภัณฑ์ต่ากว่าเกณ์-เครืองส่ารองไฟ
APC-BR500CI-AS UPS RS 500VA จ่านวน 20
เครือง
35 ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์คหนังสือเรืองการ
เสริมสร้างความซือตรงในองค์ปกครองส่วน
ท้องถิน : กรณีศึกษาชุมชนในองค์การบริหาร
ส่วนต่าบลเขวาทุ่ง เทศบาลต่าบลปอภารและ
เทศบาลต่าบลโพนสูง จังหวัดร้อยเอ็ด

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

879,500.00
8,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

879,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมอมารี หัวหิน
8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกวีร์ มีสุข

โรงแรมอมารี หัวหิน
นายเอกวีร์ มีสุข

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง ดร.พิชญ์อาภา พิศุทธ์เศรณี

ดร.พิชญ์อาภา พิศุทธ์เศรณี

49,862.00

49,862.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ่ากัด 49,862.- บจ.สวัสดี เอ็นเทอร์ไพรซ์ 53,500.- บจ.สุพรีม ดิสทิบิวชัน 53,500.20,000.00 เฉพาะเจาะจง - จันทรา พีระขจร 20,000.- นายตฤณ จันทร์มี 21,000.-

บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ่ากัด

20,000.00

จันทรา พีระขจร

879,500.00 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว
8,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
20,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
49,862.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500321

25/01/22

PO6500322

25/01/22

PO6500323

25/01/22

PO6500324

25/01/22

20,000.00

เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500326

26/01/22

36 หนังสือความเหลือมล้่าในการเข้าถึงผ้าอนามัย
ของกลุ่มสตรี : กรณีศึกษานักเรียนหญิงใน
จังหวัดเชียงใหม่

39,376.00

39,376.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ่ากัด 39,376.- บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ่ากัด
- บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ่ากัด
46,652.-

39,376.00

เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500328

26/01/22

37 ค่ารถบัสปรับอากาศ

78,000.00

78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จ่ากัด

78,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
1,440.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500329

26/01/22

PO6500330

27/01/22

200,000.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
1,070.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500332

27/01/22

PO6500333

27/01/22

38 ค่าจัดซื้อหนังสือ Citizen action and
national policy reform : making change
happen
39 ค่าจ้างท่าของโครงการบ่ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (KPI Chatbot)
40 ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน

1,440.00

200,000.00
1,070.00

1,440.00 เฉพาะเจาะจง BOOKNET CO.,LTD.

200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมด เวอชวล เรียลลิตี้ สตูดโิ อ จ่ากัด
(ส่านักงานใหญ่)
1,070.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จ่ากัด
BOOKNET CO.,LTD.

บริษัท แมด เวอชวล เรียลลิตี้ สตูดโิ อ จ่ากัด
(ส่านักงานใหญ่)
หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

41 งานพิมพ์หนังสือความรูเ้ บื้องต้นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

35,845.00

35,845.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ่ากัด บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ่ากัด
35,845.- บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ่ากัด 44,940.- บริษัท กู๊ดเฮด พริน้ ท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง
กรุป๊ จ่ากัด 40,660.-

35,845.00

เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500334

28/01/22

42 ค่าจ้างแปลเอกสารวิชาการ (ไทย-อังกฤษ) เรือง
วิวัฒนาการการเมืองสิงแวดล้อมไทย : เอกสาร
ทางนโยบายกับการเคลือนไหวจริง

10,486.00

10,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค ทรานสเลชัน จ่ากัด

10,486.00 คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

PO6500336

28/01/22

บริษัท ยูนีค ทรานสเลชัน จ่ากัด
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ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2565
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และพรบ.
ทะเบียน ญท 4878 กรุงเทพมหานคร

2

ค่าจ้างการสารวจข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมปชต.ของ
เยาวชนภายใต้โครงการศึกษาค่านิยมปชต.ใน
เยาวชน
ค่าจ้างการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การมีธรรมาภิบาลในสังคมไทย ปี 2565 ใน
พื้นที่ภาคกลาง
ค่าจ้างการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การมีธรรมาภิบาลในสังคมไทย ปี 2565 ใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่าจ้างการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การมีธรรมาภิบาลในสังคมไทย ปี 2565 ใน
พื้นที่ภาคใต้
ค่าจ้างการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การมีธรรมาภิบาลในสังคมไทย ปี 2565 ใน
พื้นที่ภาคเหนือ
ค่าจ้างการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การมีธรรมาภิบาลในสังคมไทย ปี 2565 ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ค่าจ้างการสารวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และ
การพัฒนาประเทศ (ABS wave 6) ในพื้นที่
ค่าจ้างการสารวจความคิดเห็นของปชช.
เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และ
การพัฒนาประเทศ (ABS wave 6) ในพต.ภาค
ค่าจ้างการสารวจความคิดเห็นของปชช.
เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และ
การพัฒนาประเทศ (ABS wave 6) ใน พท.
ค่าจ้างการสารวจความคิดเห็นของปชช.เกี่ยวกับ
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และการ
พัฒนาประเทศ (ABS wave 6) ใน พท.
ค่าจ้างการสารวจความคิดเห็นของปชช.เกี่ยวกับ
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และการ
พัฒนาประเทศ (ABS wave 6) ใน กทม.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

15,801.76

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

15,801.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทเวศประกันภัย จากัด (มหาชน)

บริษัท เทเวศประกันภัย จากัด (มหาชน)

15,801.76

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500337

01/02/22

588,060.00

588,060.00 เฉพาะเจาะจง นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ

588,060.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500338

02/02/22

262,220.00

262,220.00 เฉพาะเจาะจง รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี

รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี

262,220.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500339

02/02/22

332,138.00

332,138.00 เฉพาะเจาะจง ผศ.ทศพล สมพงษ์

ผศ.ทศพล สมพงษ์

332,138.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500340

02/02/22

160,324.00

160,324.00 เฉพาะเจาะจง สุรชัย ไวยวรรณจิตร

สุรชัย ไวยวรรณจิตร

160,324.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500341

02/02/22

192,844.00

192,844.00 เฉพาะเจาะจง ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

192,844.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500342

02/02/22

119,674.00

119,674.00 เฉพาะเจาะจง รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์

รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์

119,674.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500343

02/02/22

207,068.00

207,068.00 เฉพาะเจาะจง รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี

รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี

207,068.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500344

02/02/22

263,872.50

263,872.50 เฉพาะเจาะจง ผศ.ทศพล สมพงษ์

ผศ.ทศพล สมพงษ์

263,872.50

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500345

02/02/22

123,791.50

123,791.50 เฉพาะเจาะจง สุรชัย ไวยวรรณจิตร

สุรชัย ไวยวรรณจิตร

123,791.50

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500346

02/02/22

114,515.00

114,515.00 เฉพาะเจาะจง ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

114,515.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500347

02/02/22

91,253.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500348

02/02/22

91,253.00

91,253.00 เฉพาะเจาะจง รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์

รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2565
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

13

ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

23,540.00

23,540.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม ซี ซี

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม ซี ซี

14

ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

15

ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยโครงการผลสัมฤทธิพ์ รบ.
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ 1)
ค่าผลิตจัดทาเข็มวิทยฐานะ หลักสูตร ปปร.24

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ น้อยพันธ์

นางสาวกัญญาณัฐ น้อยพันธ์

199,298.20

199,298.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด อนันต์จิตติมา

ห้างหุ้นส่วนจากัด อนันต์จิตติมา

470,000.00

470,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

18

ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่
ปรึกษา ดาเนินการศึกษา เรือ่ ง ประเด็นสาคัญ
ที่พึงมีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ค่ารถบัสปรับอากาศ

19

ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

240,000.00

20

ค่าจ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน หลักสูตร ปศส.
20 18-20 ก.พ.65 ณ จ.หนองคาย และจ.บึงกาฬ

21

ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

22
23

หนังสือ Constitutional Change and
Democracy in Indonesia
ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

31,055.68

31,055.68 เฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

24

ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

69,550.00

69,550.00 เฉพาะเจาะจง S.B.F. COMPANY LIMITED

S.B.F. COMPANY LIMITED

25

ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

42,000.00

42,000.00 เฉพาะเจาะจง S.B.F. COMPANY LIMITED

S.B.F. COMPANY LIMITED

26

ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

27,285.00

27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอปริน้ เอเชีย จากัด

บริษัท ไอปริน้ เอเชีย จากัด

27

จ้างเก็บข้อมูลโครงการศึกษาความสัมพันธ์เชิง
อานาจในระบบรัฐสภาไทย ภายใต้โครงการ
ทบทวนองค์ความรูเ้ พื่อการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิปภน อรรคศรี

นายศิปภน อรรคศรี

28

ค่าจ้างโครงการบารุงรักษาระบบ Enterprise
Resource Plannig (ERP) สถาบันพระปกเกล้า

16
17

21,000.00

1,001,200.00
366,150.00
5,269.50

1,155,600.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด
240,000.00 เฉพาะเจาะจง สโมสรราชพฤกษ์
1,001,200.00

คัดเลือก

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จากัด

366,150.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา มาริส รีสอร์ท
จอมเทียน
5,269.50 เฉพาะเจาะจง BOOKNET CO.,LTD.

1,155,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จากัด

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด
สโมสรราชพฤกษ์
บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จากัด
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา มาริส รีสอร์ท
จอมเทียน
BOOKNET CO.,LTD.

บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จากัด

23,540.00

คุณสมบัติ
PO6500349
ถูกต้องครบถ้วน
24,000.00 มีผู้จาหน่ายเพียง PO6500353
รายเดียว
75,000.00
คุณสมบัติ
PO6500354
ถูกต้องครบถ้วน
199,298.20

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
470,000.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

02/02/22
04/02/22
04/02/22

PO6500355

04/02/22

PO6500356

04/02/22

คุณสมบัติ
PO6500357
ถูกต้องครบถ้วน
240,000.00 มีผู้จาหน่ายเพียง PO6500358
รายเดียว
1,001,200.00
คุณสมบัติ
PO6500360
ถูกต้องครบถ้วน

07/02/22

21,000.00

366,150.00 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว
5,269.50
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
31,055.68
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
69,550.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
42,000.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
27,285.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
50,000.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
1,155,600.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

07/02/22
07/02/22

PO6500362

08/02/22

PO6500363

08/02/22

PO6500364

08/02/22

PO6500368

09/02/22

PO6500369

09/02/22

PO6500370

09/02/22

PO6500371

09/02/22

PO6500372

10/02/22
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2565
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

29

ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

30

หนังสือ A Guide to British Military History :
The Subject and the Sources
ค่าพิมพ์สูจิบัตรพระราชทานประกาศนียบัตร
ชั้นสูงสถาบันพระปกเกล้า ปปร. จานวน 158 ชุด
ค่าจ้างทาของ โครงการบารุงรักษาระบบ
บริหารงานบุคคล สถาบันพระปกเกล้า
ค่าจ้างแปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ) บทคัดย่อ
และบทสรุปผู้บริหารโครงการศึกษาวิจัยเพื่อ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและ
ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์ค Infographic สื่อ
การเรียนรูก้ ารสอนหลักสูตรออนไลน์ e-learning

31
32
33

34
35

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ทะเบียน ฮภ 5006 กรุงเทพมหานคร

36

ค่าผลิต Flash drive สื่อประกอบการอบรม
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

37

ค่าจ้างแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เรือ่ ง
The Sandbox Approach and its Potentail
for Use in Health Technology
Assessment (จานวน 20 หน้า)
ค่าจ้างดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ร่าง
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ...
ค่าจ้างดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นทาง
กฎหมายว่าด้วยสิทธิในอากาศสะอาดของ
ประชาชน
ค่าจ้างผลิตสื่อวิดที ัศน์ส่งเสริมความรูก้ ารเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข (Bigrock 1)

38
39
40

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

252,960.00
4,752.00
46,502.20
647,760.00
2,250.00

21,300.00
7,996.11
256,800.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

252,960.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม ลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา
4,752.00 เฉพาะเจาะจง BOOKNET CO.,LTD.
46,502.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
647,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ซอฟท์ โซลูชั่นส์ จากัด
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ดวงใจ อมรกุล

21,300.00 เฉพาะเจาะจง - นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล 21,300,.- นายจิรวัฒน์ ประทับศร 25,500.7,996.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด(มหาชน)

โรงแรม ลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา
BOOKNET CO.,LTD.
บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
บริษัท สตาร์ซอฟท์ โซลูชั่นส์ จากัด
ดวงใจ อมรกุล

นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล
บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด(มหาชน)

256,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จากัด (สานักงาน
บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จากัด (สานักงานใหญ่)
ใหญ่) 267,500.- บริษัท โอฟิชุ จากัด 293,180.- บริษัท แอลดีบี อินเตอร์เทรด จากัด 310,300.-

252,960.00 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว
4,752.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
46,502.20
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
647,760.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
2,250.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500376

14/02/22

PO6500377

14/02/22

PO6500379

14/02/22

PO6500380

14/02/22

PO6500381

14/02/22

21,300.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500382

14/02/22

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500383

14/02/22

256,800.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500385

15/02/22

7,996.11

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานต์สินี ดีหล้า

นางสาวกานต์สินี ดีหล้า

10,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500386

15/02/22

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนคร วัลลิภากร

นายนคร วัลลิภากร

45,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500387

15/02/22

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎากร ว่องวุฒิกุล

นายกฤษฎากร ว่องวุฒิกุล

70,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
490,000.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500388

15/02/22

PO6500389

15/02/22

490,000.00

490,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดี จากัด

บริษัท ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดี จากัด
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2565
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

41

ค่าจ้างผลิตโล่รางวัลการประกวดผลงานนักเรียน
โครงการสร้างสานึกพลเมือง จานวน 5 อัน

9,309.00

42

จ้างประเมินผลหลักสูตรการกากับดูแลสาหรับ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
กากับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุน่ ที่
ค่าต่ออายุการใช้งานระบบสแกนไวรัส
Kaspersky Endpoint Security 1 ปี
จานวน 158 License

30,000.00

43

44

117,614.40

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชาโต เดอ อาร์ต จากัด
30,000.00 เฉพาะเจาะจง รศ.ดร.จตุรงค์ นภาธร
117,614.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จากัด

บริษัท ชาโต เดอ อาร์ต จากัด
รศ.ดร.จตุรงค์ นภาธร
บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จากัด

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500390

15/02/22

30,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500391

15/02/22

117,614.40

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500392

17/02/22

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
52,002.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500393

17/02/22

PO6500394

17/02/22

ค่าบริการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001 : 2015 ปี 64 ครัง้ ที่ 2
1. พิมพ์ป้าย 3 แบบ ๆ ละ 600 ชิ้น ขนาด a3
พิมพ์ 4 สี 1 หน้า กระดาษอาร์ตการ์ด 360 แก
รม เคลือบลามิเนต จานวน 1,800 ชิ้น
2. พิมพ์แผ่นเฉลย 3 แบบ ๆ ละ 600 ชิ้น ขนาด
a3 พิมพ์ 4 สี 2 หน้า กระดาษอาร์ตการ์ด 360
แกรม เคลือบลามิเนต จานวน 1,800 ชิ้น

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จากัด

52,002.00

52,002.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด
52,002.- บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด 61632.-

46

ค่าจ้างผลิตสื่อประกอบการอบรมหลักสูตร
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จานวน
1,800 ชิ้น
- จิ๊กซอว์ 3 แบบ ๆ ละ 600 ชิ้น

34,668.00

34,668.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด
34,668.- บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
40,446.-

34,668.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500395

17/02/22

47

ค่าจ้างผลิตสื่อโปสการ์ด เกมสิทธิ์ เสรีภาพ
หน้าที่ รวม 67,200 แผ่น

88,441.92

88,441.92

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500396

17/02/22

48

จ้างผลิตสื่อประกอบการอบรมหลักสูตร
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จานวน
2,400 ชิ้น
- ป้ายสถานีพลเมือง 4 แบบ ๆ ละ 600 ชุด

77,040.00

88,441.92 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด
88,441.92
- บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
107,856.77,040.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด
77,040.- บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
84,744.-

77,040.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500397

17/02/22

45

บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จากัด

9,309.00

64,200.00

4/8

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2565
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

49

ค่าจ้างผลิตสื่อประกอบการอบรมหลักสูตร
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จานวน
3,0000 ชิ้น
- ใบนิทานเมืองผลึก

85,065.00

85,065.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด
85,065.- บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
96,300.-

85,065.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500398

17/02/22

50

ค่าจ้างผลิตสื่อประกอบการอบรมหลักสูตร
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จานวน
48,000 แผ่น
- Card Timeline Thailand 10 แบบ (600
ชุด ๆ ละ 80 แผ่น)

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด
51,360.- บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
58,036.80

51,360.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500399

17/02/22

51

ค่าเปลี่ยนไส้กรองเครือ่ งกรองน้า จานวน 4
เครือ่ ง ภายในสถาบันพระปกเกล้า
ค่าจ้างผลิตสื่อประกอบการอบรมหลักสูตร
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จานวน
14,400 แผ่น
- ตั๋วเดินทาง 24 แบบ (600 ชุด)

11,880.00

11,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จากัด

11,880.00

PO6500400

17/02/22

23,112.00

23,112.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด
23,112.- บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
30,816.-

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
23,112.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500401

17/02/22

53

ค่าจ้างผลิตสื่อประกอบการอบรมหลักสูตร
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จานวน
7,200 แผ่น
- ปริศนาอักษรไขว้ 3 แบบ

30,816.00

30,816.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด
30,816.- บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
46,224.-

30,816.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500402

17/02/22

54

ค่าจ้างผลิตสื่อประกอบการอบรมหลักสูตร
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จานวน
600 ชิ้น
- ป้ายผ้าดิบพิมพ์ลาย

199,020.00

199,020.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท แกรนด์สเต็บ จากัด 199,020.- บริษัท สมาร์ท พรีเมี่ยม จากัด 205,440.- บริษัท ภริตา อินเตอร์ จากัด 208,650.-

199,020.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500403

17/02/22

55

ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

171,317.50

ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

171,317.50 มีผู้จาหน่ายเพียง PO6500404
รายเดียว
99,766.80
คุณสมบัติ
PO6500405
ถูกต้องครบถ้วน

17/02/22

56

171,317.50 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
99,766.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด (สานักงานใหญ่) บริษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด (สานักงานใหญ่)

52

99,766.80

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท แกรนด์สเต็บ จากัด

17/02/22
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2565
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

57

ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

21,207.40

21,207.40 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์

ร้านอาทรพาณิชย์

58

ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

11,514.81

11,514.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จากัด

บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จากัด

59

ค่าจ้างถอดเทปการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 7 ท่าน

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน

นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน

60

ค่าจ้างถอดเทปการประชุมระดมสมอง โครงการ
สื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
เสริมสร้างประชาธิปไตย

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน

นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน

61

จ้างผลิตโล่รางวัลชมรมซื่อตรงสาหรับมอบให้
โรงเรียน จานวน 6 โรงเรียน

10,914.00

10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชาโต เดอ อาร์ต จากัด

62

ค่าจ้างผลิตกล่องบรรจุสื่ออุปกรณ์ประกอบการ
อบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข จานวน 150 ใบ

83,460.00

83,460.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท แกรนด์สเต็บ จากัด 83,460.- บริษัท สมาร์ท พรีเมี่ยม จากัด 86,670.- บริษัท ภาริตา อินเตอร์ จากัด 88,275.-

63

ค่าจ้างผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์รางวัล
พระปกเกล้า ประจาปี 2565 แผ่นพับ จานวน
8,000 ชุด
ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

126,795.00

65

หนังสือ In Their Views บทสัมภาษณ์จาก 5
นักวิชาการ

30,816.00

30,816.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
30,816.- บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด 32,100.- บริษัท กู๊ดเฮด พริน้ ท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง
กรุป๊ จากัด 33,384.- บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จากัด 49,145.10

66

ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์คหนังสือชุด 7 เล่ม

44,000.00

44,000.00 เฉพาะเจาะจง - จันทรา พีระขจร 44,000.- นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล 45,000.- นายตฤณ จันทร์มี 48,000.-

64

26,750.00

21,207.40

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
11,514.81
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
2,100.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500407

18/02/22

PO6500408

21/02/22

PO6500411

22/02/22

900.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500412

22/02/22

บริษัท ชาโต เดอ อาร์ต จากัด

10,914.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500413

22/02/22

บริษัท แกรนด์สเต็บ จากัด

83,460.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500414

22/02/22

126,795.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500415

22/02/22

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
30,816.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500416

22/02/22

PO6500417

22/02/22

44,000.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500418

22/02/22

126,795.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด
126,795.- บริษัท ธรรมดา เพรส จากัด 146,659.55
26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด

จันทรา พีระขจร

26,750.00
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2565
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

67

ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์ค e-book หนังสือ
รายงานวิจัยปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
2560 : ศึกษากรณีการยุบพรรคการเมืองอัน
เนื่องมาจากการกระทาความผิด

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง - จันทรา พีระขจร 14,000.- นายตฤณ จันทร์มี 15,000.-

จันทรา พีระขจร

14,000.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500419

23/02/22

68

ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์ค e-book รายงาน
วิจัยการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย :
ศึกษาพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทาผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (แก้ไขเพิ่มเติม
2560)
ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์คหนังสือนวัตกรรม
เครือข่ายจิตอาสางานศิลปะชุมชนจังหวัดสตูล

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง - จันทรา พีระขจร 8,000.- นายตฤณ จันทร์มี 10,000.-

จันทรา พีระขจร

8,000.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500421

23/02/22

69

18,500.00

18,500.00 เฉพาะเจาะจง - นายธวัชชัย อุยมา 18,500.- นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล 19,500.-

นายธวัชชัย อุยมา

18,500.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500422

23/02/22

70

ค่าจัดพิมพ์หนังสือการเสริมสร้างความซื่อตรงใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาชุมชน
ในองค์การบริหารส่วนตาบลเขวาทุ่ง เทศบาล
ตาบลปอภารและเทศบาลตาบลโพนสูง จังหวัด
ร้อยเอ็ด

54,570.00

54,570.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด
54,570.- บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
70,941.- บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด 60,990.- บริษัท กู๊ดเฮด พริน้ ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุป๊
จากัด 55,854.-

54,570.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500428

23/02/22

71

ค่าจัดพิมพ์หนังสือการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
เพื่อใช้สิทธิในการจัดการน้าอย่างยั่งยืน :
กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา

70,941.00

70,941.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จากัด
70,941.- บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
97,584.- บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด 84,744.- บริษัท กู๊ดเฮด พริน้ ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุป๊
จากัด 71,904.-

70,941.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500429

23/02/22

72

ค่าจ้างซ่อมเอกสารจดหมายเหตุ และเข้าเล่ม
จานวน 23 รายการ เพื่อความพร้อมให้บริการ
ภายในศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา

18,700.00

18,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ่งฮง

18,700.00

PO6500430

24/02/22

ร้านเซ่งฮง

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2565
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565
ลำดับที่
73

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

75

ค่าต่ออายุระบบรักษาความปลอดภัย (SSL) 1 ปี
(23 เมษายน 2565 - 22 เมษายน 2566)
ค่าต่ออายุระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูล Web
hosting 2 ปี (19 มีนาคม 2565 - 18 มีนาคม
2567)
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

76

ค่ารถบัสปรับอากาศ

77

ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

78

ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ประจาปี 2565 25-27 มี.ค.65 ณ จ.ชลบุรี

74

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

804.54

804.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นคิท โซลูชั่น จากัด

บริษัท เอ็นคิท โซลูชั่น จากัด

5,347.86

5,347.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นคิท โซลูชั่น จากัด

บริษัท เอ็นคิท โซลูชั่น จากัด

176,325.25
26,000.00
604,500.00
1,049,400.00

176,325.25 เฉพาะเจาะจง สโมสรราชพฤกษ์
26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด
604,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่
1,089,000.00

คัดเลือก

- บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จากัด
1,089,000.- บริษัท สุภัทรา ทราเวล จากัด 1,155,000.-

สโมสรราชพฤกษ์
บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด
โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่
บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จากัด

804.54

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
5,347.86
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500432

25/02/22

PO6500433

25/02/22

176,325.25 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว
26,000.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
604,500.00 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว
1,049,400.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500436

25/02/22

PO6500437

25/02/22

PO6500438

25/02/22

PO6500439

25/02/22
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ประจำเดือน มีนาคม 2565

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2565
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565
ลำดับที่
1
2
3
4

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ค่าจ้างถอดเทปการสัมภาษณ์เชิงลึกโครงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ พรบ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติฯ จานวน 4 ชั่วโมง
เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า ชั้น 3

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรศุลี ไกยวงศ์

นางสาววรศุลี ไกยวงศ์

1,200.00

2,247.00

2,247.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด อนันต์จิตติมา

ห้างหุ้นส่วนจากัด อนันต์จิตติมา

2,247.00

จัดซื้อหนังสือด้านรัฐศาสตร์และการเมือง
การปกครองภาษาต่างประเทศ
จานวน 6 เรือ่ ง
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

6,232.50

6,232.50 เฉพาะเจาะจง BOOKNET CO.,LTD.

BOOKNET CO.,LTD.

PO6500441

01/03/22

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
6,232.50 คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500443

01/03/22

PO6500444

01/03/22

5

ค่าซ่อมแซมท่อน้าดี ระบบ Booster Pump อาคาร
ราไพพรรณี

128,400.00

189,640.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์
ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ง
วัฒนะ
128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์ สตีม เอ็นจิเนียริง่ จากัด

6

จ้างออกแบบเว็บไซต์โครงการฐานข้อมูลธรรมาภิบาล
(Good Governance Mapping in Thailand
Phase 2)
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

129,951.50

129,951.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท มายาวดี ไอที โซลูชั่น จากัด

484,100.00

484,100.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่

8

ค่าต่อประกันภัยโบราณวัตถุ จานวน 4,636 รายการ
ภายในพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

62,167.00

62,167.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด(มหาชน)

9

ค่าจ้างผลิตกล่องใส่อุปกรณ์ประกอบการอบรม
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์
จากัด
จากัด

64,200.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500454

04/03/22

10 ค่าจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ จานวน 300
เล่ม

43,977.00

43,977.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
43,977.- บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด
44,298.-

43,977.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500455

04/03/22

11 ค่าจ้างเหมาบริการผลิตชุดสื่อการอบรมวิทยา
กระบวนการ โครงการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหา
ของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป (BigRock5)

800,000.00

800,000.00

800,000.00 เกณฑ์ราคาและ
ประสิทธิภาพ

PO6500456

04/03/22

7

189,640.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

คัดเลือก

- บริษัท ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดี จากัด
800,000.- บจ.มานะดี มีเดีย 800,000.-

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์
ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ง
วัฒนะ
บริษัท ทีอาร์ สตีม เอ็นจิเนียริง่ จากัด

189,640.00 มีผู้จาหน่ายเพียง PO6500448
รายเดียว

02/03/22

128,400.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500450

02/03/22

บริษัท มายาวดี ไอที โซลูชั่น จากัด

129,951.50

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500451

02/03/22

484,100.00 มีผู้จาหน่ายเพียง PO6500452
รายเดียว
62,167.00
คุณสมบัติ
PO6500453
ถูกต้องครบถ้วน

02/03/22

บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด(มหาชน)

บริษัท ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดี จากัด

03/03/22

1/5

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2565
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

12 ค่ารถบัสปรับอากาศ
13 ค่าจ้างแปลบทความ(ภาษาอังกฤษ-ไทย) เพื่อใช้
ประกอบการอบรมในหลักสูตรพัฒนาความสามารถ
สาหรับนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
14 ค่าจ้างถอดเทปสัมภาษณ์(นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์,
นางพจนารถ สุทธิพร) ประเมินผลสัมฤทธิ์ พรบ.
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ
15 ค่าผลิตเข็มวิทยฐานะ
หลักสูตร ปศส.19 ประกอบด้วย

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

46,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ดวงใจ อมรกุล

ดวงใจ อมรกุล

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง นายภีระพันธ์ ทองประยูร

นายภีระพันธ์ ทองประยูร

173,489.80

173,489.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด อนันต์จิตติมา

PO6500457

04/03/22

PO6500458

04/03/22

750.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500459

04/03/22

173,489.80

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500460

04/03/22

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
96,417.70
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
28,665.30
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
9,000.00 คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500461

07/03/22

PO6500463

09/03/22

PO6500467

11/03/22

PO6500468

15/03/22

80,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500469

15/03/22

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500470

16/03/22

คุณสมบัติ
PO6500471
ถูกต้องครบถ้วน
17,734.18
คุณสมบัติ
PO6500472
ถูกต้องครบถ้วน
438,600.00 มีผู้จาหน่ายเพียง PO6500473
รายเดียว

16/03/22

2,033.00

17 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

96,417.70

18 ค่าซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ชั้น 2 และ ชั้น 3 อาคาร
ราไพพรรณี
19 ค่าหนังสือคู่มือสมาชิกท้องถิ่น ผู้รวบรวมและเรียบ
เรียง บัญญัติ พุ่มพันธ์ เพื่อใช้ประกอบการอบรม
หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาความสามารถสมาชิก
สภาท้องถิ่น รุน่ ที่ 1
20 งานพิมพ์หนังสือความรูเ้ บื้องต้นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข พิมพ์ซ้าครัง้ ที่ 2

28,665.30

21 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรือ่ ง Public Service and
Good Governance for the Twenty - First
Century
Edited by James L. Perry. Foreword by Paul
A.
22 หนังสือ THE OXFORD HANDBOOK OF GLOBAL
LEGAL PLURALISM
23 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง BOOKNET CO.,LTD.

BOOKNET CO.,LTD.

4,200.00

8,104.50

8,104.50 เฉพาะเจาะจง BOOKNET CO.,LTD.

BOOKNET CO.,LTD.

8,104.50

17,734.18

17,734.18 เฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

24 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

438,600.00

438,600.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม แมนดาริน อีสต์วิลล์

โรงแรม แมนดาริน อีสต์วิลล์

80,000.00

ร้านอาทรพาณิชย์

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
9,000.00 คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

16 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

9,000.00

2,033.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์

ห้างหุ้นส่วนจากัด อนันต์จิตติมา

46,000.00

96,417.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด (สานักงาน บริษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด (สานักงาน
ใหญ่)
ใหญ่)
28,665.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จากัด
บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จากัด
9,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์
จากัด
จากัด

2,033.00

16/03/22
16/03/22
2/5

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2565
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

25 งานพิมพ์คู่มือวิทยากรตัวคูณการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

150,000.00

150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์
จากัด 150,000.จากัด
- บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด
164,245.- บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด
160,500.-

150,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500475

16/03/22

26 ค่าจ้างเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลข้อมูล การ
เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและนายกเทศมนตรีภายใต้
โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการเลือกตั้งสมานฉันท์
และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง จังหวัดร้อยเอ็ด
27 ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม และบันทึก
ข้อมูลลงในโปรแกรม SPSS พื้นที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล
จานวน 100 ชุด
28 ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม และบันทึก
ข้อมูลลงในโปรแกรม SPSS พื้นที่ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จานวน 100 ชุด
29 ค่ารถบัสปรับอากาศ

42,350.00

42,350.00 เฉพาะเจาะจง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญ
โทแสง
โทแสง

42,350.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500478

18/03/22

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเศรษฐการ หงษ์ศิริ

นายเศรษฐการ หงษ์ศิริ

20,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500479

21/03/22

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์ ตรีภพ

นายธนวัฒน์ ตรีภพ

20,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500480

21/03/22

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

48,000.00

PO6500481

21/03/22

30 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

70,085.00

70,085.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธรรมดาเพรส จากัด

บริษัท ธรรมดาเพรส จากัด

70,085.00

PO6500482

21/03/22

31 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

18,190.00

PO6500484

21/03/22

32 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

27,285.00

18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์
จากัด
จากัด
27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอปริน้ เอเชีย จากัด
บริษัท ไอปริน้ เอเชีย จากัด

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500493

21/03/22

PO6500497

24/03/22

33 ค่าจ้างดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย โครงการ
ความเป็นพลเมืองกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้าน
การเมือง
34 ค่าผลิตรแฟรชไดรฟ์การ์ด ความจุ 16GB ลงข้อมูล
เอกสารการเรียนหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนา
ความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุน่ ที่ 1
35 ค่าจัดทาเข็มวิทยฐานะ
หลักสูตร ปรม.20 ประกอบด้วย

18,190.00
27,285.00

197,200.00

197,200.00 เฉพาะเจาะจง ผศ. ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์

ผศ. ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์

197,200.00

16,007.20

16,007.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จากัด
(สานักงานใหญ่)

บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จากัด
(สานักงานใหญ่)

16,007.20

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500498

24/03/22

226,540.40

226,540.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด อนันต์จิตติมา

ห้างหุ้นส่วนจากัด อนันต์จิตติมา

226,540.40

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500501

28/03/22
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2565
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

36 ค่ารถบัสปรับอากาศ

38,000.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จากัด

37 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

15,894.85

15,894.85 เฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

38 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

262,800.00

262,800.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมชูชัยบุรี

โรงแรมชูชัยบุรี

39 ค่าจ้างดาเนินการพัฒนานวัตกรรมเกมเพื่อ
เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
สร้างสังคมทีเอื้อต่อการมีสุขภาวะ และการนาไป
ทดสอบระบบ (Beta) สู่สาธารณะ
40 งานพิมพ์หนังสือกุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาล
สถาน พิมพ์ซ้าครัง้ ที่ 2 จานวน 500 เล่ม

350,000.00

350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญมีแล็บ จากัด

บริษัท บุญมีแล็บ จากัด

98,975.00

98,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์
จากัด
จากัด

98,975.00

41 ค่าจ้างผลิตสื่อประกอบการอบรมหลักสูตรการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จานวน 38,400
แผ่น
- ตั๋วเดินทาง 24 แบบ (1,600 ชุด)

38,211.84

38,211.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์
จากัด
จากัด

42 ซื้อหนังสือข้อควรรูท้ างกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ศ.พิเศษชาญชัย แสวงศักดิ์
ใช้ในหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถ
สมาชิกสภาท้องถิ่น รุน่ ที่ 1 (วพส.1) จานวน 88 เล่ม

30,976.00

30,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สานักพิมพ์วิญญูชน จากัด

43 ค่าจ้างสแกนเอกสารและอ่านค่าจากแบบสอบถาม
อัตโนมัตพิ ร้อมบันทึกข้อมูลและภาพลงแผ่นซีด/ี ดีวีดี
การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและการพัฒนา
ประเทศ (แบบสอบถาม 42 หน้า/ชุด) จานวน 1,200
ชุด

150,000.00

150,000.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จากัด บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จากัด
150,000.- บริษัท นิวอิมเมจิ้น ซิสเต็ม จากัด
176,550.- บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จากัด
181,900.-

บริษัท สานักพิมพ์วิญญูชน จากัด

38,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
15,894.85
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
262,800.00 มีผู้จาหน่ายเพียง
รายเดียว
350,000.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500503

29/03/22

PO6500504

29/03/22

PO6500505

29/03/22

PO6500506

29/03/22

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500507

30/03/22

38,211.84

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500508

30/03/22

30,976.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500509

30/03/22

150,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500510

30/03/22
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แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2565
สถำบันพระปกเกล้ำ
วันที่ 1 - 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

44 ค่าจ้างสแกนเอกสารและอ่านค่าจากแบบสอบถาม
อัตโนมัตพิ ร้อมบันทึกข้อมูลและภาพลงแผ่นซีด/ี ดีวีดี
การสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีธรร
มาภิบาลในสังคมไทย (แบบสอบถาม 22 หน้า/ชุด)
จานวน 1,500 ชุด และแบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับ
ค่านิยมประชาธิปไตยของเยาวชน (แบบสอบถาม 8
หน้า/ชุด) จานวน 1,560 ชุด
45 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

115,000.00

115,000.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จากัด บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จากัด
115,000.- บริษัท นิวอิมเมจิ้น ซิสเต็ม จากัด
147,660.- บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จากัด
157,700.-

115,000.00

139,750.00

139,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สวานา โฮเต็ล จากัด

139,750.00

46 ค่าจ้างออกแบบ/อาร์ตเวิร์ค e-book หนังสือการ
พัฒนาแพลตฟอร์มสื่อสารข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ในประเทศไทย (2563) บนเว็บไซต์ : กรณีศึกษา
และการประยุกต์ใช้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานคร

44,000.00

44,000.00 เฉพาะเจาะจง - ตฤณ จันท์รมี 67,500.- นางสาวจันทรา พีระขจร 44,000.- นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล 45,000.-

ตฤณ จันท์รมี

47 ค่าวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศหลักสูตร TAG รุน่ ที่ 11
48 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย แก้วประเสริฐ

นายพรชัย แก้วประเสริฐ

413,760.00

49 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมและสัมมนา

448,240.00

50 ค่าจัดทาเข็มวิทยฐานะ หลักสูตร สสสส.12
51 ค่าจ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
ปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อ
การปฏิรูป (Big Rock 5)

บริษัท สวานา โฮเต็ล จากัด

127,608.20

413,760.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์
ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ง
วัฒนะ
448,240.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์
ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ง
วัฒนะ
127,608.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด อนันต์จิตติมา

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์
ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ง
วัฒนะ
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์
ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ง
วัฒนะ
ห้างหุ้นส่วนจากัด อนันต์จิตติมา

500,000.00

500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดี จากัด

บริษัท ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดี จากัด

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500511

30/03/22

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
44,000.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500514

30/03/22

PO6500515

30/03/22

20,000.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
413,760.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500518

30/03/22

PO6500519

30/03/22

448,240.00

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500520

30/03/22

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
500,000.00
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

PO6500521

31/03/22

PO6500522

31/03/22

127,608.20
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