
 
 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพสัดุ 



ล ำดับ รำยกำร  งบประมำณ
คำดว่ำจะจัดซ้ือ/จ้ำง

(เดือน / ปี)
รหัสโครงกำร

แหล่งงบประมำณ หน่วยงำน

รับผิดชอบ

1 ผลิตของท่ีระลึก               300,000.00 ต.ค.-64 65003 งบประมาณแผ่นดิน สนล

2 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย            1,300,000.00 ต.ค.-64 65003 งบประมาณแผ่นดิน สนล
3 จ้างบริการรักษาความสะอาด            1,700,000.00 ต.ค.-64 65003 งบประมาณแผ่นดิน สนล

4 จ้างบริการรับฝากเอกสาร               288,000.00 ต.ค.-64 65003 งบประมาณแผ่นดิน สนล

5 ค่าเช่าและค่าบริการถ่ายเอกสาร               300,000.00 ต.ค.-64 65003 งบประมาณแผ่นดิน สนล

6 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด            1,477,647.04 ต.ค.-64 65048 งบประมาณแผ่นดิน พพป

7 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (จ านวน 10 คน)            2,148,000.00 ต.ค.-64 65048 งบประมาณแผ่นดิน พพป

8 ค่าจ้างเหมาดูแลอาคารสถานท่ี               800,000.00 ต.ค.-64 65048 งบประมาณแผ่นดิน พพป

9 ค่าเช่าระบบรักษาความปลอดภัย (บริการดูแลระบบ

ป้องกันการโจรกรรมและระบบควบคุมการเข้าออก 

พิพิธภัณฑ์ฯ) ค่าบ ารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย

 Alam , Fire alarm system , CCTV monitoring 

system

              119,412.00 ต.ค.-64 65048 งบประมาณแผ่นดิน พพป

10 จ้างเหมาก าจัดมด หนู ปลวก อาคารอนุรักษ์ และ

อาคารร าไพพรรณี

              127,330.00 ต.ค.-64 65048 งบประมาณแผ่นดิน พพป

แผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือแผนกำรกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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ล ำดับ รำยกำร  งบประมำณ
คำดว่ำจะจัดซ้ือ/จ้ำง

(เดือน / ปี)
รหัสโครงกำร

แหล่งงบประมำณ หน่วยงำน

รับผิดชอบ

11 ค่าลิขสิทธ์ิสแกนไวรัส Kaspersky 1 ปี               120,000.00 ต.ค.-64 65059 งบประมาณแผ่นดิน ข้ึนตรงฯ

12 ค่าสมาชิกฐานข้อมูลข่าว Newscenter , IQ News 

Clip

              220,000.00 ต.ค.-64 65059 งบประมาณแผ่นดิน ข้ึนตรงฯ

13 ค่า MA โปรแกรม e-Book               120,000.00 ต.ค.-64 65060 งบประมาณแผ่นดิน ข้ึนตรงฯ

14 ค่า MA ระบบ ERP            1,810,000.00 ต.ค.-64 65060 งบประมาณแผ่นดิน ข้ึนตรงฯ

15 ค่า บ ารุงรักษาคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย DR-Site               300,000.00 ต.ค.-64 65060 งบประมาณแผ่นดิน ข้ึนตรงฯ

16 MA เว็บพิพิธภัณฑ์เสมือน Virtual Museum               300,000.00 ต.ค.-64 65060 งบประมาณแผ่นดิน ข้ึนตรงฯ

17 MA เว็บไซต์ลงทะเบียนออนไลน์สถาบันพระปกเกล้า               108,000.00 ต.ค.-64 65060 งบประมาณแผ่นดิน ข้ึนตรงฯ

18 MA Application รัฐสภา               100,000.00 ต.ค.-64 65060 งบประมาณแผ่นดิน ข้ึนตรงฯ

19 MA ระบบภาพและเสียงส าหรับการเรียนการสอนให้

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

           3,300,000.00 ต.ค.-64 65060 งบประมาณแผ่นดิน ข้ึนตรงฯ

20 คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง               350,000.00 พ.ย.-64 65003 งบประมาณแผ่นดิน สนล

21 คอมพิวเตอร์ประจ าต าแหน่ง               520,000.00 พ.ย.-64 65003 งบประมาณแผ่นดิน สนล

22 ค่าเช่าอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ และอาคารร าไพพรรณี            4,171,570.00 พ.ย.-64 65048 งบประมาณแผ่นดิน พพป

23 ค่า storage เซิร์ฟเวอร์เพ่ิมเติม               200,000.00 พ.ย.-64 65059 งบประมาณแผ่นดิน ข้ึนตรงฯ
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ล ำดับ รำยกำร  งบประมำณ
คำดว่ำจะจัดซ้ือ/จ้ำง

(เดือน / ปี)
รหัสโครงกำร

แหล่งงบประมำณ หน่วยงำน

รับผิดชอบ

24 ค่าพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลธรรมาภิบาล               165,850.00 พ.ย.-64 65059 งบประมาณแผ่นดิน ข้ึนตรงฯ

25 ค่าจ้างนักวิจัยภายนอก               450,000.00 พ.ย. 64 65086 งบประมาณแผ่นดิน สสธ

26 ค่าจ้างท าวิจัย               350,000.00 พ.ย.-64 65086 งบประมาณแผ่นดิน สสธ

27 ค่าจ้างนักวิจัยภายนอก               450,000.00 พ.ย. 64 65087 งบประมาณแผ่นดิน สสธ

28 ค่าจ้างท าวิจัย               350,000.00 พ.ย. 64 65088 งบประมาณแผ่นดิน สสธ

89 งานวิจัย เร่ือง "ระบบเลือกต้ังท่ีเหมาะสมส าหรับ

ประเทศไทย"

              320,000.00 พ.ย. 64 65006 งบประมาณแผ่นดิน วกม

90 งานวิจัย เร่ือง "การตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กร

อิสระ"

              320,000.00 พ.ย. 64 65006 งบประมาณแผ่นดิน วกม

29 ถังดับเพลิงอัตโนมัติแบบติดต้ังเพดาน               738,000.00 ธ.ค.-64 65003 งบประมาณแผ่นดิน สนล

30 ค่าจ้างเหมาจัดท าเข็มพระปกเกล้า               210,000.00 ธ.ค.-64 65007 งบประมาณแผ่นดิน วกม

31 ซ้ือจ้างโรงแรม+อาหาร กิจกรรมศึกษาดูงานต่างจังหวัด

โดยรถบัส ปปร.25

              677,500.00 ธ.ค.-64 65007 งบประมาณแผ่นดิน วกม

32 ค่าท่ีพัก+ อาหาร อบรมโครงการสร้างส านึกพลเมือง 

คร้ังท่ี 1

              300,000.00 ธ.ค.-64 65034 งบประมาณแผ่นดิน สสม

33 ค่าบ ารุงรักษาและค่าซ่อมแซมระบบปรับอากาศ 2               120,000.00 ธ.ค.-64 65048 งบประมาณแผ่นดิน พพป
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ล ำดับ รำยกำร  งบประมำณ
คำดว่ำจะจัดซ้ือ/จ้ำง

(เดือน / ปี)
รหัสโครงกำร

แหล่งงบประมำณ หน่วยงำน

รับผิดชอบ

34 ซ่อมระบบปรับอากาศ ท่ีเส่ือมสภาพตามอายุการใช้

งาน บริเวณ ช้ัน 5-6 อาคารร าไพพรรณี

           2,228,264.30 ธ.ค.-64 65048 งบประมาณแผ่นดิน พพป

35 จัดท านิทรรศการเคล่ือนท่ีและส่ือการเรียนรู้

พระปกเกล้าศึกษา

           4,000,000.00 ธ.ค.-64 65049 งบประมาณแผ่นดิน พพป

36 ติดต้ังระบบโสตทัศนูปกรณ์ (ภาพ-เสียง) ห้องสัมมนา 

ช้ัน 4 อาคารร าไพพรรณี ห้องสามศร 2 และห้องสาม

ศร 3

           4,027,500.00 ธ.ค.-64 65050 งบประมาณแผ่นดิน พพป

37 ค่าจ้างเหมาท าผลงาน/งานวิชาการ               250,000.00 ธ.ค.-64 65053 งบประมาณแผ่นดิน พพป

38 ค่าจ้างเหมาท าผลงาน/งานวิชาการ               250,000.00 ธ.ค.-64 65054 งบประมาณแผ่นดิน พพป

39 ค่าพัฒนาเว็บไซต์               300,000.00 ธ.ค.-64 65059 งบประมาณแผ่นดิน ข้ึนตรงฯ

40 ค่าพัฒนาเว็บไซต์ conflict mapping               482,000.00 ธ.ค.-64 65059 งบประมาณแผ่นดิน ข้ึนตรงฯ

41 ค่าพัฒนาระบบส าหรับประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล               200,000.00 ธ.ค.-64 65059 งบประมาณแผ่นดิน ข้ึนตรงฯ

42 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในและงานเล้ียงสังสรรค์ปี

ใหม่ประจ าปี

              250,000.00 ม.ค.-65 65002 งบประมาณแผ่นดิน สนล

43 ค่าจ้างเหมาบริการบริษัททัวร์จัดการศึกษาดูงาน ปปร.

25

           2,400,000.00 ม.ค.-65 65007 งบประมาณแผ่นดิน วกม
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ล ำดับ รำยกำร  งบประมำณ
คำดว่ำจะจัดซ้ือ/จ้ำง

(เดือน / ปี)
รหัสโครงกำร

แหล่งงบประมำณ หน่วยงำน

รับผิดชอบ

44 ค่าห้องพัก และอาหาร อบรมโครงการวิทยากร

หลักสูตรวิถีพลเมืองกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

              150,000.00 ม.ค.-65 65042 งบประมาณแผ่นดิน สสม

45 ค่าปรับปรุง website พิพิธภัณฑ์ฯ               100,000.00 ม.ค.-65 65048 งบประมาณแผ่นดิน พพป

46 ค่าพัฒนาระบบ Finger Scan               300,000.00 ม.ค.-65 65059 งบประมาณแผ่นดิน ข้ึนตรงฯ

47 บริษัททัวร์ดูงานคร้ังท่ี 3 ภาคเหนือ            1,000,000.00 ม.ค. 65 65082 งบประมาณแผ่นดิน สสธ

48 ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ดูงานคร้ังท่ี 3 ภาคเหนือ               550,000.00 ม.ค. 65 65082 งบประมาณแผ่นดิน สสธ

91 จ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลเข็มกิตติคุณ               350,000.00 ม.ค. 65 65003 งบประมาณแผ่นดิน สนล

92 ค่าจ้างเหมาบริการบริษัททัวร์จัดการศึกษาดูงาน

ต่างจังหวัด ปนป.11

           1,660,000.00 ม.ค. 65 65008 งบประมาณแผ่นดิน วกม

93 จัดจ้างเหมาส ารวจความคิดเห็น เร่ือง การศึกษา

ค่านิยมประชาธิปไตยในเยาวชน

              600,000.00 ม.ค. 65 65031 งบประมาณแผ่นดิน สวพ

94 ค่าห้องพัก และอาหาร อบรมโครงการวิทยากร

หลักสูตรวิถีพลเมืองกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

              150,000.00 ม.ค. 65 65036 งบประมาณแผ่นดิน สสม
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ล ำดับ รำยกำร  งบประมำณ
คำดว่ำจะจัดซ้ือ/จ้ำง

(เดือน / ปี)
รหัสโครงกำร

แหล่งงบประมำณ หน่วยงำน

รับผิดชอบ

49 ค่าห้องพัก และอาหาร อบรมโครงการปลุกพลัง

เยาวชนชายแดนใต้

              150,000.00 ก.พ.-65 65045 งบประมาณแผ่นดิน สสม

50 พัฒนาระบบจัดการเอกสาร ผ่านระบบเครือข่าย อยู่ใน

รูปแบบ Web-Based Application

              500,000.00 ก.พ.-65 65062 งบประมาณแผ่นดิน ข้ึนตรงฯ

51 เข็มวิทยฐานะ               150,000.00 ก.พ. 65 65082 งบประมาณแผ่นดิน สสธ

52 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร               500,000.00 มี.ค.65 65002 งบประมาณแผ่นดิน สนล

53 จัดจ้างเหมาส ารวจความคิดเห็นประชาชนเพ่ือประเมิน

สถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย 

กรณึศึกษาการส ารวจธรรมาภิบาลในสังคมไทย ปี 

2565 ภาคเหนือ

              185,000.00 มี.ค.-65 65022 งบประมาณแผ่นดิน สวพ

54 จัดจ้างเหมาส ารวจความคิดเห็นประชาชนเพ่ือประเมิน

สถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย 

กรณึศึกษาการส ารวจธรรมาภิบาลในสังคมไทย ปี 

2565 ภาคกลาง

              250,000.00 มี.ค.-65 65022 งบประมาณแผ่นดิน สวพ
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ล ำดับ รำยกำร  งบประมำณ
คำดว่ำจะจัดซ้ือ/จ้ำง

(เดือน / ปี)
รหัสโครงกำร

แหล่งงบประมำณ หน่วยงำน

รับผิดชอบ

55 จัดจ้างเหมาส ารวจความคิดเห็นประชาชนเพ่ือประเมิน

สถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย 

กรณึศึกษาการส ารวจธรรมาภิบาลในสังคมไทย ปี 

2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

              310,000.00 มี.ค.-65 65022 งบประมาณแผ่นดิน สวพ

56 จัดจ้างเหมาส ารวจความคิดเห็นประชาชนเพ่ือประเมิน

สถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย 

กรณึศึกษาการส ารวจธรรมาภิบาลในสังคมไทย ปี 

2565 ภาคใต้

              167,000.00 มี.ค.-65 65022 งบประมาณแผ่นดิน สวพ

57 จัดจ้างเหมาส ารวจความคิดเห็นประชาชนเพ่ือประเมิน

สถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย 

กรณึศึกษาการส ารวจธรรมาภิบาลในสังคมไทย ปี 

2565 กรุงเทพมหานคร

              110,000.00 มี.ค.-65 65022 งบประมาณแผ่นดิน สวพ

58 ค่าท่ีพัก และอาหาร อบรมชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง คร้ัง

ท่ี 1

              150,000.00 มี.ค.-65 65038 งบประมาณแผ่นดิน สสม

59 ค่าท าส่ือประชาสัมพันธ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษ               100,000.00 มี.ค.-65 65048 งบประมาณแผ่นดิน พพป

60 โรงแรม(ท่ีพัก และอาหาร) ดูงานคร้ังท่ี 4 ภาคใต้

ตอนล่าง

              300,000.00 มี.ค. 65 65082 งบประมาณแผ่นดิน สสธ
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ล ำดับ รำยกำร  งบประมำณ
คำดว่ำจะจัดซ้ือ/จ้ำง

(เดือน / ปี)
รหัสโครงกำร

แหล่งงบประมำณ หน่วยงำน

รับผิดชอบ

61 ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ดูงานคร้ังท่ี 4 ภาคใต้ตอนล่าง               550,000.00 มี.ค. 65 65082 งบประมาณแผ่นดิน สสธ

62 ปรับปรุงห้อง          23,344,500.00 มี.ค.-65 65082 งบประมาณแผ่นดิน สสธ

95 ซ้ือจ้างโรงแรม+อาหาร กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปนป.11               420,000.00 มี.ค. 65 65008 งบประมาณแผ่นดิน วกม

96 ค่าจ้างท่ีปรึกษาในการจัดท ารายงานการวิจัย               150,000.00 มี.ค. 65 65024 งบประมาณแผ่นดิน สวพ

63 ซ้ือจ้างโรงแรม+อาหาร กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปปร.25               488,000.00 เม.ย.-65 65007 งบประมาณแผ่นดิน วกม

64 ค่าท่ีพัก+ อาหาร การจัดประกวดผลงานนักเรียน

โครงการสร้างส านึกพลเมือง คร้ัง 1

              150,000.00 เม.ย.-65 65034 งบประมาณแผ่นดิน สสม

65 ค่าห้องพักจัดอบรมโครงการผู้น าเยาวชนแห่งอนาคต               300,000.00 เม.ย.-65 65040 งบประมาณแผ่นดิน สสม

66 ค่าอาหารจัดอบรมโครงการผู้น าเยาวชนแห่งอนาคต               400,000.00 เม.ย.-65 65040 งบประมาณแผ่นดิน สสม

67 จัดจ้างผลิตส่ือวิดีทัศน์ เพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมือง            1,160,000.00 เม.ย.-65 65066 งบประมาณแผ่นดิน ข้ึนตรงฯ

68 ค่าเช่ารถตู้ 12 คัน ดูงานคร้ังท่ี 4 ภาคใต้ตอนล่าง               100,000.00 เม.ย.-65 65082 งบประมาณแผ่นดิน สสธ

97 จัดจ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์

(โครงการผลิตรายการโทรทัศน์)

           4,500,000.00 เม.ย.-65 65064 งบประมาณแผ่นดิน ข้ึนตรงฯ
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ล ำดับ รำยกำร  งบประมำณ
คำดว่ำจะจัดซ้ือ/จ้ำง

(เดือน / ปี)
รหัสโครงกำร

แหล่งงบประมำณ หน่วยงำน

รับผิดชอบ

69 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดห้องเซิร์ฟเวอร์               100,000.00 พ.ค.-65 65059 งบประมาณแผ่นดิน ข้ึนตรงฯ

70 โรงแรม(ท่ีพัก และอาหาร) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ               500,000.00 พ.ค. 65 65082 งบประมาณแผ่นดิน สสธ

71 ค่าเช่ารถบัส 2 คัน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ               100,000.00 พ.ค. 65 65082 งบประมาณแผ่นดิน สสธ

72 ค่าจัดพิมพ์หนังสือเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ฯ               100,000.00 มิ.ย.-65 65048 งบประมาณแผ่นดิน พพป

73 ค่าจัดพิมพ์หนังสือเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ฯ               100,000.00 มิ.ย.-65 65048 งบประมาณแผ่นดิน พพป

74 ค่าจ้างเหมาประเมินผล (ปปร.26 งวด 1)               200,000.00 มิ.ย.-65 65007 งบประมาณแผ่นดิน วกม

75 ซ้ือจ้างโรงแรม+อาหาร กิจกรรมปฐมนิเทศ ปปร.26               680,000.00 มิ.ย.-65 65007 งบประมาณแผ่นดิน วกม

76 พาหนะเดินทางปฐมนิเทศ ปปร.26               120,000.00 มิ.ย.-65 65007 งบประมาณแผ่นดิน วกม

77 ซ้ือจ้างโรงแรม+อาหาร กิจกรรมศึกษาดูงานต่างจังหวัด

โดยรถบัส ปปร.26

              680,000.00 มิ.ย.-65 65007 งบประมาณแผ่นดิน วกม

78 ค่าจัดพิมพ์หนังสือเก่ียวกับวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ฯ               100,000.00 มิ.ย.-65 65052 งบประมาณแผ่นดิน พพป

79 จัดพิมพ์หนังสือเก่ียวกับการเสด็จพระราชด าเนิน

ต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

              150,000.00 มิ.ย.-65 65056 งบประมาณแผ่นดิน พพป

80 ค่าต่ออายุประกันคอมพิวเตอร์ acer 1 ปี               400,000.00 มิ.ย.-65 65059 งบประมาณแผ่นดิน ข้ึนตรงฯ

81 โรงแรม(ท่ีพัก และอาหาร) กิจกรรมปฐมนิเทศ               500,000.00 มิ.ย. 65 65082 งบประมาณแผ่นดิน สสธ
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ล ำดับ รำยกำร  งบประมำณ
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82 ค่าเช่ารถบัส 3 คัน กิจกรรมปฐมนิเทศ               100,000.00 มิ.ย. 65 65082 งบประมาณแผ่นดิน สสธ

83 จ้างผู้ตรวจสอบภายใน               500,000.00 ก.ค.-65 65003 งบประมาณแผ่นดิน สนล

84 ค่าจ้างจัดนิทรรศการหมุนเวียน 450,000 บาท x 2 คร้ัง               900,000.00 ก.ค.-65 65051 งบประมาณแผ่นดิน พพป

85 โรงแรม(ท่ีพัก และอาหาร) ดูงานคร้ังท่ี 1 ภาคกลาง/

ตะวันออก

              300,000.00 ส.ค. 65 65082 งบประมาณแผ่นดิน สสธ

86 ค่าเช่ารถบัส 3 คัน ดูงานคร้ังท่ี 1 ภาคกลาง/ตะวันออก               100,000.00 ส.ค. 65 65082 งบประมาณแผ่นดิน สสธ

98 ซ้ือจ้างโรงแรม+อาหาร กิจกรรมปฐมนิเทศ ปนป.12               400,000.00 ส.ค.-65 65008 งบประมาณแผ่นดิน วกม

87 บริษัททัวร์ดูงานคร้ังท่ี 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            1,000,000.00 ก.ย. 65 65082 งบประมาณแผ่นดิน สสธ

88 ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ดูงานคร้ังท่ี 2 ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

              550,000.00 ก.ย. 65 65082 งบประมาณแผ่นดิน สสธ
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