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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

1 จ้างผลิตนิทรรศการ KPI 22        670,000.00         670,000.00 บริษัท มานะดี มีเดีย จ ากัด เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อ

ราคา

PO6400001 1 ต.ค. 63 คัดเลือก

2 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในสถาบัน

พระปกเกล้า และพิพิธภัณฑ์ฯ

       317,053.68         317,053.68 บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์ การ์ด จ ากัด เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อ

ราคา

PO6400002 1 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

3 บริการรับฝากกล่องเอกสาร 1 ปี        288,000.00         288,000.00 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) เกณฑ์ราคา PO6400004 1 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

4 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2 เคร่ือง ประจ าปี

งบประมาณ 2564

       100,000.00         100,000.00 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400005 1 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

5 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4 เคร่ือง ประจ าปี

งบประมาณ 2564

       300,000.00         300,000.00 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400006 1 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

6 จ้างเหมาท าความสะอาดภายในสถาบัน

พระปกเกล้า และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

       261,615.00         261,615.00 บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400007 1 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

7 พิมพ์หนังสือ 1000 เล่ม          38,520.00           38,520.00 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400008 1 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

8 ค่าจ้างเหมาบริการะบบถ่ายทอดในงาน OB 

System

       130,000.00         130,000.00 บริษัท มานะดี มีเดีย จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400009 2 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

9 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน 50 ท่ีน่ัง จ านวน 3

 คัน จ.พระนครศรีอยุธยา

         30,000.00           30,000.00 บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400011 6 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

10 ค่าทีพัก อาหาร และอ่ืน ๆ หลักสูตรการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนัก

บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 24

       567,000.00         567,000.00 โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง เกณฑ์ราคา PO6400012 6 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

11 พิมพ์ใบเสร็จรับเงินลายน้ า จ านวน 50 รีม          13,375.00           13,375.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400013 6 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

12 ค่าจ้างบันทึกเทปและตัดต่องานประชุมวิชาการ

สถาบันพระปกเกล้า คร้ังท่ี 22

       247,000.00           24,700.00 บริษัท โอเช่ียน มีเดีย จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400014 6 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

13 ค่าท่ีพัก อาหาร และอ่ืน ๆ เพ่ือการจัดศึกษาดู

งานหลักสูตร สพฐ.6

       338,000.00         338,000.00 โรงแรมเลอมอนเต้ เขาใหญ่ เกณฑ์ราคา PO6400015 6 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

14 วัสดุส านักงาน  1,059.30.-  1,059.30.- หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400016 6 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

15 จ้างบริการศึกษาดูงานในประเทส (จ.สกลนคร 

นครพนม บึงกาฬ อุดรธานี และหนองคาย)

     1,354,800.00       1,354,800.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ากัด เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อ

ราคา

PO6400017 7 ต.ค. 63 คัดเลือก

16 ค่าเช่ารถบัสช้ันเดียว 50 ท่ีน่ัง จ านวน 12 คัน จ.

 พระนครศรีอยุธยา

         23,000.00           23,000.00 บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400018 7 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

17 บ ารุงรักษาระบบภาพและเสียงภายในห้อง

ประชุมสถาบันพระปกเกล้า ประจ าปีงบประมาณ

 2564

     3,300,000.00       3,284,000.00 บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400019 7 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

18 ต่ออายุฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ 2 ฐานข้อมูล 

ประจ าปีงบประมาณ 2564

       186,180.00         186,180.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400020 7 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

19 บ ารุงรักษาระบบโปรแกรมจัดท าหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

         87,312.00           87,312.00 บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400021 7 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

20 ต่ออายุบ ารุงรักษาระบบการขาย INT POS & 

Stock ประจ าปีงบประมาณ 2564

           4,280.00             4,280.00 บริษัท อ๊ินท์ ซอฟแวร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400022 7 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

21 ค่าท่ีพัก            9,200.00             9,200.00 โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา เกณฑ์ราคา PO6400023 7 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

22 ค่าสถานท่ี อาหารและเคร่ืองด่ืม ในการจัดงาน

ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า คร้ังท่ี 22

     2,498,985.00       2,498,985.00 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400024 7 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

23 จ้างถอดเทป 3 ชม.              900.00               900.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400025 8 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

24 จ้างถอดเทป 3 ชม.              900.00               900.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400026 8 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

25 จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานในประเทศ ณ จ.

อุดรธานี

       657,500.00         657,500.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400028 9 ต.ค. 63 คัดเลือก

26 จ้างเหมาดูแลอาคารและระบบต่างๆ ภายใน

พิพิธภัณฑ์ 1-31 ตุลาคม 2563

         78,110.00           78,110.00 บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400029 9 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

27 ค่าอาหาร และอ่ืนๆ          28,000.00           28,000.00 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็น

เตอร์ แจ้งวัฒนะ

เกณฑ์ราคา PO6400030 9 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

28 ค่าจ้างแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็น

ภาษาอังกฤษ จ านวน 48 หน้า

         21,600.00           21,600.00 นายธีทัต จันทราพิชิต เกณฑ์ราคา PO6400031 12 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

29 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน 50 ท่ีน่ัง จ านวน 2

 คัน

         54,000.00           54,000.00 บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400032 14 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

30 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน 50 ท่ีน่ัง จ านวน 3

 คัน จ.ระยอง

         72,000.00           72,000.00 บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400033 14 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

31 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน 50 ท่ีน่ัง จ านวน 4

 คัน จ.ระยอง

         96,000.00           96,000.00 บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400034 14 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

32 จดหมายยข่าวงานประชุมวิชาการสถาบัน

พระปกเกล้า 1,600 ฉบับ

         61,632.00           61,632.00 บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400035 14 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

33 จ้างแปลภาษา 32 หน้า          15,408.00           15,408.00 บริษัท โปรเฟสช่ันนัล รีเสิร์ช แอนด์ เซอร์เวย์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400036 14 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

34 จ้างเหมาดูแลอาคารและระบบต่างๆ ภายใน

พิพิธภัณฑ์ฯ

       859,210.00         859,210.00 บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400038 14 ต.ค. 63 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

35 ค่าบริการแม่ข่าย (VPS Cloud Server) ส าหรับ

จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ฯ

         14,980.00           14,980.00 บริษัท มายาวดี ไอที โซลูช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400039 14 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

36 ค่าบริการดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ฯ 

1 ปี

         77,040.00           77,040.00 บริษัท มายาวดี ไอที โซลูช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400040 14 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

37 ค่าบริการบ ารุงรักษาระบบ Elib-Web 1 ปี          70,000.00           70,000.00 บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400041 14 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

38 ค่าบริการดูแลระบบป้องกันการโจรกรรมและ

ระบบควบคุมการเข้า-ออกพิพิธภัณฑ์ฯ 1 ปี

       119,412.00         119,412.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400042 14 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

39 สูจิบัตรปกผ้าไหม จ านวน 4 เล่ม            5,000.00             4,280.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400043 14 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

40 จ้างเหมาบริการก าจัดปลวกภายในพิพิธภัณฑ์ฯ 1

 ปี

       104,753.00         104,753.00 บริษัท เอ็ม แฟคเตอร์ส จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400045 14 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

41 จ้างเหมารักษาความสะอาด      1,465,044.00       1,465,044.00 บริษัท ไอเดีย คลีนน่ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400046 14 ต.ค. 63 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

42 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย      2,428,900.00       2,428,900.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์ การ์ด จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400047 14 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

43 ค่าท่ีพัก เพ่ือการจัดงานประชุมวิชาการสถาบัน

พระปกเกล้า คร้ังท่ี 22

         46,800.00           46,800.00 โรงแรมเดอะ วิลล่ิง เกณฑ์ราคา PO6400048 15 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

44 จ้างล่ามพร้อมอุปกรณ์        119,840.00         119,840.00 บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400050 15 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

45 น้ าด่ืมส าหรับงานประชุมกรรมการชุดต่าง ๆ และ

งานรับรองแขก ของพิพิธภัณฑ์ฯ

           9,901.57             9,901.57 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400051 15 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

46 วัสดุคอมพิวเตอร์          19,987.60           19,987.60 บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400052 15 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

47 วัสดุส านักงาน          29,960.00           29,960.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400053 19 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

48 ค่าประกันภัย และพรบ.รถยนต์ ทะเบียน กก 

7888 กท

         23,158.17           23,158.17 บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เกณฑ์ราคา PO6400054 19 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

49 วัสดุส านักงาน          18,725.00           18,725.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400055 19 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

50 ค่าบริการแม่ข่าย (VPS Cloud Server) ส าหรับ

จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ฐานข้อมูลเครือข่าย

ต่างประเทศ

         12,840.00           12,840.00 บริษัท มายาวดี ไอที โซลูช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400056 19 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

51 ค่าบริการแม่ข่าย (VPS Cloud Server) ส าหรับ

จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ฐานข้อมูลความขัดแย้ง

         12,840.00           12,840.00 บริษัท มายาวดี ไอที โซลูช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400057 19 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

52 ค่าบริการแม่ข่าย (VPS Cloud Server) ส าหรับ

จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์โครงการวิจัยการส ารวจ

ข้อมูลธรรมาภิบาลในประเทศไทย

         12,840.00           12,840.00 บริษัท มายาวดี ไอที โซลูช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400058 19 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

53 จ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ

ระบบคอมพิวเตอร์เม่ข่ายส ารอง (DR-Site)

       300,000.00         300,000.00 บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400059 19 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

54 จัดซ้ือหนังสือภาษาต่างประเทศ 13 เล่ม          20,988.00           20,988.00 BOOKNET CO.,LTD. เกณฑ์ราคา PO6400060 19 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

55 กระดาษถ่ายเอกสาร 300 รีม          27,285.00           27,285.00 บริษัท ไอปร้ินเอเชีย จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400061 19 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

56 จ้างวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตร ปรม.20 วันท่ี

 31 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมอักษร ระยอง

         18,750.00           18,750.00 รองศาสตราจารย์สมควร  โพธ์ิทอง เกณฑ์ราคา PO6400062 20 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

57 วัสดุส านักงาน            2,000.90             2,000.90 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400063 21 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

58 วัสดุส านักงาน            2,728.50             2,728.50 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400064 21 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

59 ซ้ือหนังสือ Governance and leadership in 

the covid-19 pandemic

           2,025.00             2,025.00 BOOKNET CO.,LTD. เกณฑ์ราคา PO6400065 21 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

60 จ้างบ ารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด        100,000.00         100,000.00 บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400066 21 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

61 จัดซ้ือป้ายสต๊ิกเกอร์ RFID จ านวน 3,000 ดวง          75,000.00           73,830.00 บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400068 21 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

62 จ้างท่ีปรึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาแนวทางการ

พัฒนาเคร่ืองมือทางนโยบายของพรรคการ

เมืองไทย

       194,000.00         180,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกณฑ์ราคา PO6400070 21 ต.ค. 63 จ้างท่ีปรึกษาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

63 จ้างท่ีปรึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาแนวทางการ

ส่ือสารของพรรคการเมืองเพ่ือสร้างความนิยม

ทางการเมือง (การตลาดการเมือง Political 

Marketing)

       194,000.00         180,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกณฑ์ราคา PO6400071 21 ต.ค. 63 จ้างท่ีปรึกษาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

64 แปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ ค าอธิบายสรุป

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติสถาบัน

พระปกเกล้า พ.ศ. 2541

           3,000.00             2,675.00 บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400073 21 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

65 แฟลชไดร์ฟการ์ด และสายคล้องคอ จ านวน 

1,000 อัน

       165,850.00         165,850.00 บริษัท พรีเม่ียม เพอร์เฟค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400075 22 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

66 ล่ามแปลภาษางานประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 22 

วันท่ี 8 พ.ย. 63

         19,260.00           19,260.00 บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400076 22 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

67 ค่าท่ีพัก 2 ห้อง 1 คืน จ.สงขลา            2,000.00             2,000.00 ดี อามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา เกณฑ์ราคา PO6400078 26 ต.ค. 63

68 สต๊ิกเกอร์              770.40               770.40 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400080 26 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

69 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน 50 ท่ีน่ัง 3 คัน 

หลักสูตร ปรม.20 จ.ระยอง

         66,000.00           66,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400082 27 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

70 วัสดุส านักงาน            4,066.00             4,066.00 ร้านอาทรพาณิชย์ เกณฑ์ราคา PO6400083 27 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

71 ค่าท่ีพัก ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการผู้น าเยาวชน

แห่งอนาคต รุ่นท่ี 7

       280,800.00         280,800.00 บริษัท สวานา โฮเต็ล จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400085 27 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

72 ค่าจ้างประเมินผลการศึกษาอบรมหลักสูตร

แนวคิดพ้ืนฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติ

วิธี รุ่นท่ี 5

         50,000.00           50,000.00 นายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง เกณฑ์ราคา PO6400087 27 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

73 จ้างพิมพ์หนังสือ 100 เล่ม        100,000.00           50,825.00 บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400088 28 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

74 วัสดุส านักงาน          58,774.67 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400090 28 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

75 ค่าท่ีพัก อาหาร และอ่ืน ๆ หลักสูตรแนวคิ

พ้ืนฐานการจัดการความขัดแย้งฯ รุ่นท่ี 5

       368,940.00         368,940.00 โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี  นครปฐม เกณฑ์ราคา PO6400092 28 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

76 ค่าท่ีพัก อาหาร และอ่ืน ๆ หลักสูตร ก.ล.ต. 

ภาคประชาชน รุ่นท่ี 4 ภาคใต้

       357,600.00         357,600.00 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ เกณฑ์ราคา PO6400093 28 ต.ค. 63

77 วัสดุคอมพิวเตอร์          97,872.90           97,872.90 บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400094 28 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

78 วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตรแนวคิดพ้ืนฐาน

การจัดการความขัดแย้งฯ รุ่นท่ี 4

         15,000.00           15,000.00 นายจักรพันธ์ เธียราวัฒน์ เกณฑ์ราคา PO6400097 30 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

79 สูจิบัตรพระราชทานประกาศนียบัตรช้ันสูง 

จ านวน 520 เล่ม

         45,624.80           45,624.80 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400098 30 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

80 เข็มวิทยะฐานะ 300 ชุด          64,200.00           64,200.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนันต์จิตติมา เกณฑ์ราคา PO6400099 30 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

81 วัสดุส านักงาน          40,125.00           40,125.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400100 30 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

82 ค่าจัดประชุมสัมมนาพร้อมอาหารว่างคร่ึงวัน          26,600.00           26,600.00 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็น

เตอร์ แจ้งวัฒนะ

เกณฑ์ราคา PO6400101 30 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

83 ค่าจัดประชุมสัมมนาพร้อมอาหารว่างคร่ึงวัน          49,400.00           49,400.00 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็น

เตอร์ แจ้งวัฒนะ

เกณฑ์ราคา PO6400102 30 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

84 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ          20,009.00           20,009.00 บริษัท บี พี แอร์ เซอร์วิส จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400103 30 ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

85 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน 50 ท่ีน่ัง 

กรุงเทพมหานคร

         14,000.00           14,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400106 2 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

86 จ้างพิมพ์หนังสือ            1,500.00             1,500.00 ก๊อปป้ี ปร้ิน เกณฑ์ราคา PO6400108 2 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

87 artwork หนังสือ          29,853.00           29,853.00 สุชาติ วิวัฒน์ตระกูล เกณฑ์ราคา PO6400109 2 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

88 พิมพ์หนังสือ 700 เล่ม        120,000.00         118,342.00 บริษัท กู๊ดเฮด พร้ินท์ต้ิง แอนด์ แพคเกจจ้ิง กรุ๊ป จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400110 2 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

89 เส้ือยืด 155 ตัว          13,268.00           13,268.00 บริษัท โปโล เฮ้าส์ พลัส จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400111 2 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

90 artwork          13,000.00           13,000.00 ตฤณ  จันท์รมี เกณฑ์ราคา PO6400112 2 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

Page 6 of 42



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

91 จ้างท่ีปรึกษางานวิจัยชุมชน        120,000.00         120,000.00 มหาวิทยาลัยศิลปากร เกณฑ์ราคา PO6400113 2 พ.ย. 63 จ้างท่ีปรึกษาโดยวิธี

ประกาศเชิญชวน

92 วัสดุส านักงาน            4,729.40             4,729.40 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400114 3 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

93 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศช้ันคร่ึง 2 คัน จ.นครปฐม          34,000.00           34,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400116 3 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

94 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 50 ท่ีน่ัง จ านวน 4 คัน 

จ.กาญจนบุรี

         80,000.00           80,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400117 4 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

95 น้ าด่ืม            6,013.94             6,013.94 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400123 5 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

96 จ้างท านิทรรศการเคล่ือนท่ี      4,000,000.00       3,900,000.00 บริษัท ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดี จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400124 6 พ.ย. 63 03

97 กระเป๋าเอกสารหลักสูตร ปรม.20 จ านวน 160 ใบ          63,344.00           63,344.00 บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400125 6 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

98 จัดท าเข็มวิทยฐานะหลักสูตร ปศส.18 จ านวน 

117 ชุด

       155,235.60         155,235.60 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนันต์จิตติมา เกณฑ์ราคา PO6400126 6 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

99 วัสดุคอมพิวเตอร์          88,275.00           88,275.00 บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400127 6 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

100 ค่าท่ีพัก อาหารและเคร่ืองด่ืม หลักสูตร สพฐ. 6        399,000.00         399,000.00 โรงแรมอักษร ระยอง เดอะ ไวทัลลิต้ี คอลเล็คช่ัน เกณฑ์ราคา PO6400128 7 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

101 ค่าท่ีพัก อาหารและเคร่ืองด่ืม หลักสูตร ปธพ.9        532,500.00         532,500.00 โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี เกณฑ์ราคา PO6400129 7 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

102 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน 50 ท่ีน่ัง 2 คัน  

ไปพิพิธภัณฑ์ฯ

         13,000.00           13,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400130 7 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

103 ค่าเช่ารถบัสปรับอาการศ 2 ช้ัน 50 ท่ีน่ัง 

หลักสูตร สพฐ. 6 จ.ระยอง

         48,000.00           48,000.00 บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400131 7 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

104 จ้างเขียนเอกสารวิชาการ          50,000.00           50,000.00 ดร.อรพินท์ สพโชคชัย เกณฑ์ราคา PO6400132 9 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

105 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คน เพ่ือการ

จัดเวทีสัมมนา

         35,000.00           35,000.00 โรงแรม รอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง เกณฑ์ราคา PO6400133 9 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

106 ปกใบประกาศฯ          61,525.00           61,525.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรการพิมพ์ เกณฑ์ราคา PO6400134 9 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

107 ค่าจ้างบริการดูแลบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ        120,000.00         120,000.00 บริษัท สยามไดก้ินเซลล์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400135 10 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

108 จ้างเก็บข้อมูล        100,000.00         100,000.00 ไพลิน  ภู่จีนาพันธ์ุ เกณฑ์ราคา PO6400136 10 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

109 จ้างเก็บข้อมูล        100,000.00         100,000.00 ผศ. ดร.พิชญ์  พงษ์สวัสด์ิ เกณฑ์ราคา PO6400137 10 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

110 จ้างเก็บข้อมูล        100,000.00         100,000.00 ผศ.ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ เกณฑ์ราคา PO6400138 10 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

111 จ้างเก็บข้อมูล        100,000.00         100,000.00 นางสาวสุภากาญจน์ ชัยฤกษ์ เกณฑ์ราคา PO6400139 10 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

112 จ้างเก็บข้อมูล        150,000.00         150,000.00 สุนิษา  ฝึกฝน เกณฑ์ราคา PO6400140 10 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

113 วัสดุงานบ้านงานครัว            5,999.96             5,999.96 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400141 11 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

114 ค่าจ้างถอดเทปโครงการการถอดบทเรียนชุมชน

สันติสุขในประเทศไทย

             600.00               600.00 นายรวินท์ ทองรักษ์ เกณฑ์ราคา PO6400142 11 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

115 ค่าจัดซ้ือกระเเป๋าใส่เอกสาร จ านวน 49 ใบ          15,729.00           15,729.00 บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400143 11 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

116 วัสดุส านักงาน          20,330.00           20,330.00 ร้านอาทรพาณิชย์ เกณฑ์ราคา PO6400147 12 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

117 ค่าท่ีพักเพ่ิมเติม และอ่ืน ๆ หลักสูตร ปธพ.9          37,500.00           37,500.00 โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี เกณฑ์ราคา PO6400149 13 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

118 วัสดุส านักงาน          15,639.12           15,639.12 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400150 13 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

119 จัดซ้ือวัสดุส าหรับการอนุรักษ์โบราณวัตถุ          45,346.60           45,346.60 บริษัท พีเจ อินเตอร์แคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400151 13 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

120 จ้างท่ีปรึกษาเก็บข้อมูลโครงการส ารวจความ

คิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

     1,250,000.00       1,250,000.00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกณฑ์ราคา PO6400152 13 พ.ย. 63 จ้างท่ีปรึกษาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

121 ค่าท่ีพัก จ.ปัตตานี            9,900.00             9,900.00 โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี เกณฑ์ราคา PO6400153 17 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

122 วัสดุส านักงาน            7,062.00             7,062.00 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) เกณฑ์ราคา PO6400156 17 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

123 สมุดโน๊ตปกหนัง ขนาด A5 จ านวน 3,000 เล่ม        186,180.00         186,180.00 บริษัท พรีเม่ียม เพอร์เฟค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400158 17 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

124 จัดท าของท่ีระลึก 2 รายการ        193,670.00         193,670.00 บริษัท ท็อปคราฟท์ส จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400159 17 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

125 แฟ้มค ากล่าวรายงานปกผ้าไหม            7,800.00             6,482.06 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรการพิมพ์ เกณฑ์ราคา PO6400160 17 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

126 วิทยากรกลุ่ม          15,000.00           15,000.00 รองศาสตราจารย์สมควร  โพธ์ิทอง เกณฑ์ราคา PO6400161 17 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

127 ผู้จัดการหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและ

กฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 20

       350,000.00         350,000.00 ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา เกณฑ์ราคา PO6400162 17 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

128 จ้างอาจารย์ประเมินผลหลักสูตรการบริหารงาน

ภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 20

       200,000.00         200,000.00 รศ.สุรางค์รัตน์  วศินารมณ์ เกณฑ์ราคา PO6400163 17 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

129 จัดท าเข็มวิทยะฐานะ หลักสูตร ปปร.23 จ านวน 

149 อัน

       197,693.20         197,693.20 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนันต์จิตติมา เกณฑ์ราคา PO6400164 17 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

130 จัดท าเข็มวิทยะฐานะ หลักสูตร ปรม.19 จ านวน 

148 อัน

       196,366.40         196,366.40 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนันต์จิตติมา เกณฑ์ราคา PO6400165 17 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

131 ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลร่าง พรบ.ว่าด้วยการ

ออกเสียงประชามติ พ.ศ.....

         10,000.00           10,000.00 ชาย  ไชยชิต เกณฑ์ราคา PO6400167 17 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

132 กระดาษถ่ายเอกสาร 300 รีม          27,285.00           27,285.00 บริษัท ไอปร้ินเอเชีย จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400168 24 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

133 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานโครงการสร้งส านึก

พลเมือง จังหวัดหนองคาย 13-17 ธค.63

         10,272.00           10,272.00 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400169 24 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

134 จ้างล่าม 1 คน            7,490.00             7,490.00 บริษัท แทรนเซนต์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400170 25 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

135 จ้างท าข้อมูลแผนท่ี          50,000.00           50,000.00 ดร.อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ เกณฑ์ราคา PO6400173 25 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

136 พิมพ์หนังสือ          38,520.00           38,520.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400174 25 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

137 จัดพิมพ์ (ซ้ า) หนังสือ ภาษี และส่ิงปลูกสร้างเพ่ือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 2,500 เล่ม

       110,000.00           88,275.00 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400177 26 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

138 สวิตซ์แม่เหล็ตกติดบานหน้าต่าง        170,675.70         170,675.70 บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400179 26 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

139 ค่าท่ีพัก อาหารและเคร่ืองด่ืม จ.ระยอง หลักสุตร

 TAG 10

       337,500.00         337,500.00 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิต้ี เซ็นเตอร์ เกณฑ์ราคา PO6400180 26 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

140 ค่าท่ีพัก จ.พัทลุง            4,000.00             4,000.00 โรงแรม สิทธินาถ แกรนด์วิว เกณฑ์ราคา PO6400184 27 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

141 ค่าเบ้ียประกันภัยและพ.ร.บ.รถยนต์ ทะเบียน 

ญฒ 7888 กท

         14,354.05           14,354.05 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด(มหาชน) เกณฑ์ราคา PO6400185 28 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

142 ค่าท่ีพัก อาหารและเคร่ืองด่ืม จ.หนองคาย        335,500.00         335,500.00 โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ หนองคาย เกณฑ์ราคา PO6400186 28 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

143 ค่าจ้างบริการเดินทางศึกษาดูงานในประเทศ 

หลักสูตร ปรม.20 จ.เชียงใหม่

     2,034,000.00       2,034,000.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400187 28 พ.ย. 63 คัดเลือก

144 ค่าจ้างบริการเดินทางศึกษาดูงานในประเทศ 

หลักสูตร ปศส.19 จ.เชียงใหม่

     1,888,000.00       1,888,000.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400188 28 พ.ย. 63 คัดเลือก

145 จ้างเขียนเอกสารวิชาการ          50,000.00           50,000.00 ผศ. ดร.ทวิดา  กมลเวชช เกณฑ์ราคา PO6400190 30 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

146 จดหมายข่าว        382,118.40         382,118.40 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400193 1 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง
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147 จ้างถอดเทป 3.30 ชม.            1,050.00             1,050.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400194 1 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

148 สมุดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ยามค่ าคืน (Night at the

 Museum)

         39,341.00           39,341.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400195 1 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

149 ค่าเบ้ียประกันภัย และพ.ร.บ. รถยนต์ ทะเบียน 

4กฬ 5679 กท

         24,764.08           24,764.08 บริษัท นวมินทร์ฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400196 1 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

150 วัสดุส านักงาน              813.20               813.20 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400200 2 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

151 ค่าท่ีพัก อาหารและเคร่ืองด่ืม หลักสูตร ก.ล.ต. 

ภาคประชาชน รุ่นท่ี 5

       223,500.00         223,500.00 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้าแกรนด์ เกณฑ์ราคา PO6400202 2 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

152 ค่าจ้างศึกษาดูงานในประเทศ จ.สงขลา ปัตตานี 

ยะลา และนราธิวาส

     1,020,000.00       1,020,000.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400204 2 ธ.ค. 63 คัดเลือก

153 กระเป๋าเอกสาร 45 ใบ          14,445.00           14,445.00 บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400205 2 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

154 จัดซ้ือหนังสือภาษาต่างประเทศ 2 เล่ม            2,245.50             2,245.50 BOOKNET CO.,LTD. เกณฑ์ราคา PO6400206 2 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

155 Access Point ย่ีห้อ Fortinet รุ่น AP822i  

จ านวน 3 เคร่ือง

         32,000.00           31,297.50 บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400207 2 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

156 ค่าท่ีพัก อาหาร และอ่ืน ๆ หลักสูตร สพฐ. 6 จ.

เพชรบุรี

       508,500.00         508,500.00 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอ าบีช รีสอร์ท เพชรบุรี เกณฑ์ราคา PO6400209 2 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

157 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 50 ท่ีน่ัง จ านวน 2 คัน 

ไปจ.เพชรบุรี

         36,000.00           36,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400210 3 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

158 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 50 ท่ีน่ัง จ านวน 2 คัน 

ไปพิพิธภัณฑ์ฯ

         12,000.00           12,000.00 บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400211 3 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

159 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 50 ท่ีน่ัง จ านวน 2 คัน          48,000.00           48,000.00 บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400212 7 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

160 วัสดุส านักงาน          26,750.00           26,750.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม ซี ซี เกณฑ์ราคา PO6400213 7 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

161 จ้างเก็บข้อมูลโครงการวิจัยการศึกษารูปแบบ 

วิธีการ และพัฒนาระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับ

เลือกต้ัง

       300,000.00         300,000.00 ดร.วีระ หวังสัจจะโชค เกณฑ์ราคา PO6400214 7 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง
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162 จ้างเก็บข้อมูลโครงการวิจัยการศึกษารูปแบบ 

วิธีการ และพัฒนาระบบกาเงินของพรรคการเมือง

       300,000.00         300,000.00 รศ.ดร.อรรถสิทธ์ิ  พานแก้ว เกณฑ์ราคา PO6400215 7 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

163 วัสดุส านักงาน          99,777.50           99,777.50 บริษัท ท็อปคราฟท์ส จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400216 7 ธ.ค. 63

164 พิมพ์หนังสือ 1000 เล่ม          33,705.00           33,705.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400217 8 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

165 พิมพ์หนังสือ 1000 เล่ม          36,380.00           36,380.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400219 8 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

166 พิมพ์หนังสือ 1000 เล่ม          37,450.00           37,450.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400220 8 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

167 จ้างท่ีปรึกษาวิจัย เร่ือง การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ัง

แรกของสยาม : บ่อเกิดโครงสร้างสถาบันและ

ปฏิกิริยาทางสังคม

       162,800.00         162,800.00 ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา แห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกณฑ์ราคา PO6400224 8 ธ.ค. 63 จ้างท่ีปรึกษาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

168 จ้างท่ีปรึกษาวิจัย เร่ือง การแพทย์และการ

สาธารณสุขในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

       250,000.00         250,000.00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกณฑ์ราคา PO6400225 8 ธ.ค. 63 จ้างท่ีปรึกษาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

169 ค่าอาหรและเคร่ืองด่ืม ส าหรับการจัดประชุมเต็ม

วัน

         33,500.00           33,500.00 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็น

เตอร์ แจ้งวัฒนะ

เกณฑ์ราคา PO6400226 8 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

170 ค่าอาหรและเคร่ืองด่ืม ส าหรับการจัดประชุมคร่ึง

วัน

         31,000.00           31,000.00 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็น

เตอร์ แจ้งวัฒนะ

เกณฑ์ราคา PO6400227 8 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

171 artwork          10,000.00           10,000.00 นางสาววรรณวิไล พันธ์ุเณร เกณฑ์ราคา PO6400228 8 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

172 artwork e book          14,000.00           14,000.00 นายธวัชชัย อุยมา เกณฑ์ราคา PO6400229 8 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

173 artwork e book            7,300.00             7,300.00 ตฤณ  จันท์รมี เกณฑ์ราคา PO6400230 8 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

174 พิมพ์หนังสือ 50 เล่ม            7,800.00             7,800.00 บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400235 9 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

175 ค่าจ้างผลิตส่ือ - kpi research snap 12เร่ือง/ปี

 9600 ฉบับ

         96,000.00           96,000.00 บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400236 9 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

176 ผลิตแฟลชไดร์ฟขนาด 32GB จ านวน 50 อัน          10,753.50           10,753.50 บริษัท ซัมอัพ พรีเม่ียม จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400237 9 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

177 เคร่ืองส ารองไฟ 20 เคร่ือง          55,000.00           47,080.00 บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400238 9 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

178 ชุดบรรยายไร้สายชนิดพกพา 1 งาน        850,000.00         856,727.60 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรรุ่งโรจน์ เกณฑ์ราคา PO6400239 9 ธ.ค. 63 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

179 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ        168,000.00         156,843.00 บริษัท สวัสดี เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400240 9 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง
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180 จัดซ้ือและติดต้ังกล้องวงจรปิดอาคารเรียน 

จ านวน 38 ตัว

         80,000.00           80,000.00 บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400241 14 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

181 ค่าท่ีพัก อาหาร และอ่ืน ๆ จ.จันทบุรี          12,500.00           12,500.00 โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท เกณฑ์ราคา PO6400244 14 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

182 วัสดุส านักงาน          99,606.30           99,606.30 บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400246 15 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

183 ถุงกระดาษ 2,000 ใบ          64,200.00           64,200.00 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400247 15 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

184 ค่าจ้างบริการเดินทางศึกษาดูงานในประเทศ จ.

ภูเก็ต-พังงา 4-6 มี.ค.64

     1,173,500.00       1,173,500.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400248 16 ธ.ค. 63 คัดเลือก

185 จ้างท าเว็บไซต์ส าหรับบุคลากรภายในสถาบัน

พระปกเกล้า

       500,000.00         380,000.00 บริษัท ดิ เอกซ์แพนช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400249 16 ธ.ค. 63 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

186 จ้างท่ีปรึกษาวิจัยโครงการเพ่ือพัฒนา

ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับให้ค าปรึกษาด้านการ

บริหารงานท้องถ่ิน กรณีศึกษาการจัดซ้ือจัดจ้าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี 2564

       450,000.00         450,000.00 ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา แห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกณฑ์ราคา PO6400251 16 ธ.ค. 63 จ้างท่ีปรึกษาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

187 ค่าจ้างบันทึกข้อมูลและประมวลผลเบ้ืองต้น 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานท่ีมี

ต่อการจัดงานประชุมวิชาการสถาบัน

พระปกเกล้า คร้ังท่ี 22

         36,380.00           36,380.00 บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400252 17 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

188 วัสดุส านักงาน          65,005.71           65,005.71 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400259 17 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

189 จ้างท่ีปรึกษาวิจัย เร่ือง "ปัญหาการบังคับใช้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 : ศึกษากรณีการยุบ

พรรคการเมืองอันเน่ืองมาจากการกระท า

ความผิด"

       220,000.00         200,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกณฑ์ราคา PO6400260 17 ธ.ค. 63 จ้างท่ีปรึกษาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

190 จ้างถอดเทป              900.00               900.00 นายเบญจ สุพจน์ เกณฑ์ราคา PO6400261 18 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

191 พิมพ์คู่มือ          42,543.20           42,543.20 บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400262 18 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

192 จ้างถอดเทป            4,950.00             4,950.00 นางสาวนันทนัช  อินทร์หม่อม เกณฑ์ราคา PO6400263 18 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

193 จ้างถอดเทป            4,500.00             4,500.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400264 18 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง
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194 จัดท าเข็มพระปกเกล้า (1 อัน)            1,070.00               963.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนันต์จิตติมา เกณฑ์ราคา PO6400266 18 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

195 เข็มสถาบันพระปกเกล้า 1 อัน              963.00               963.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนันต์จิตติมา เกณฑ์ราคา PO6400267 18 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

196 วัสดุส านักงาน          26,750.00           26,750.00 บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400270 21 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

197 เพ่ือใช้ในพิธีเปิดและกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตร

 ปสม.2

           2,225.60             2,225.60 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400271 21 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

198 ค่าท่ีพัก อาการและเคร่ืองด่ืม        245,000.00         245,000.00 โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ หนองคาย เกณฑ์ราคา PO6400272 21 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

199 จ้างวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหาร

ระดับสูง รุ่นท่ี 2

         15,000.00           15,000.00 รองศาสตราจารย์สมควร  โพธ์ิทอง เกณฑ์ราคา PO6400273 22 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

200 จ้างพิมพ์แผ่นพับ 8000 ชุด          32,549.40           32,549.40 บริษัท ธรรมดาเพรส จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400274 22 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

201 จ้างออกแบบแผ่นพับ            6,420.00             6,420.00 สุชาติ วิวัฒน์ตระกูล เกณฑ์ราคา PO6400275 22 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

202 จ้างท่ีปรึกษาโครงการวิจัยขับเคล่ือนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นกลไกลดความเหล่ือม

ล้ าในพ้ืนท่ี

       420,000.00         420,000.00 ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา แห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกณฑ์ราคา PO6400278 23 ธ.ค. 63 จ้างท่ีปรึกษาโดยวิธี

ประกาศเชิญชวน

203 ค่าจ้างถอดเทป 3.3 ชม.              990.00               990.00 นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน เกณฑ์ราคา PO6400279 24 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

204 ค่าบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์จ่ายกระไฟฟ้า

ประจ าปี ภายในอาคารอนุรักษ์

         20,000.00           20,000.00 การไฟฟ้านครหลวง เกณฑ์ราคา PO6400280 24 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

205 วัสดุส านักงาน          99,552.80           99,552.80 บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400281 25 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

206 ค่าซ่อมแซมอาคารร าไพพรรณี และอาคารอนุรักษ์        247,800.00         247,800.00 บริษัท ช่างซ่อมบ้าน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400282 25 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

207 สาย LAN CAT5 จ านวน 2 กล่อง            5,000.00             4,815.00 บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400283 25 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

208 วัสดุส านักงาน            4,055.84             4,055.84 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400289 28 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

209 จ้างพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของพลเมืองใน

การติดตามและรายงานผลการเลือกต้ังท้องถ่ิน

       230,000.00         230,000.00 บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400291 28 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

210 ค่าวิทยากรกลุ่ม          10,000.00           10,000.00 นายพรชัย แก้วประเสริฐ เกณฑ์ราคา PO6400292 29 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

211 ค่าซ่อมเอกสารจดหมายเหตุ จ านวน 63 เล่ม          23,710.00           23,710.00 ร้านเซ่งฮง เกณฑ์ราคา PO6400294 29 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

212 จ้างถอดเทป            1,500.00             1,500.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400295 29 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

213 จ้างเขียนเอกสารวิชาการ          50,000.00           50,000.00 น.ส.ศิริวรรณ หัสสรังสี เกณฑ์ราคา PO6400296 4 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

214 จ้างประเมินผลหลักสูตรธรรมาภิบาลทาง

การแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 9

         90,000.00           90,000.00 นางสาวภูริตา เรืองจิรยศ เกณฑ์ราคา PO6400297 4 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

215 สแกนส่ิงพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า 83 เล่ม รวม

จ านวน 14,931 หน้า

         30,000.00           29,960.00 บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400298 4 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

216 จ้างวิเคราะห์ข้อมูล          17,500.00           17,500.00 ผช.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน เกณฑ์ราคา PO6400299 4 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

217 จ้างท าแบบส ารวจ            5,000.00             5,000.00 รศ.ฐปนรรต  พรหมอินทร์ เกณฑ์ราคา PO6400300 4 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

218 จ้างส ารวจความคิดเห็น            3,000.00             3,000.00 รศ.ฐปนรรต  พรหมอินทร์ เกณฑ์ราคา PO6400301 4 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

219 ค่าสแกนเอกสารส าหรับให้บริการออนไลน์ 

จ านวน 3,362 หน้า

         17,856.16           17,856.16 บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่)

เกณฑ์ราคา PO6400302 5 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

220 สต๊ิกเกอร์ส าหรับงานสแกนตรวจวัดอุณหภูมิ

ร่างกายในการป้องกันเช้ือไวรัสโคโรน่า-19

           2,782.00             2,782.00 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400304 6 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

221 วัสดุส านักงาน            3,782.45             3,782.45 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400305 6 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

222 ของท่ีระลึกส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 

2,700 ช้ิน

         94,500.00           94,500.00 บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400306 8 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

223 จัดท าของส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 

1,560 ช้ิน

         54,600.00           54,600.00 บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400307 8 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

224 จ้างเก็บข้อมูลโครงการวิจัย "การศึกษาสมรรถนะ

และมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบฟิลิปปินส์และ

ไทย" พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ จ านวน 150 ตัวอย่าง

         50,000.00           50,000.00 พิชญ์ พงษ์สวัสด์ิ เกณฑ์ราคา PO6400308 8 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

225 จ้างเก็บข้อมูลโครงการวิจัย "การศึกษาสมรรถนะ

และมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบฟิลิปปินส์และ

ไทย" พ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี จ านวน 150 ตัวอย่าง

         50,000.00           50,000.00 นายดนภัทร ตามรสุวรรณ เกณฑ์ราคา PO6400309 8 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง
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226 จ้างเก็บข้อมูลโครงการวิจัย "การศึกษาสมรรถนะ

และมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบฟิลิปปินส์และ

ไทย" พ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี จ านวน 150 ตัวอย่าง

         50,000.00           50,000.00 ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล เกณฑ์ราคา PO6400310 8 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

227 ถอดเทปการประชุมโครงการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งด้านสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมและ

กฎหมายแก่ประชาชน

             450.00               450.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400311 11 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

228 จ้างเก็บข้อมูลโครงการวิจัย "การศึกษาสมรรถนะ

และมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบฟิลิปปินส์และ

ไทย" พ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 150 ตัวอย่าง

         50,000.00           50,000.00 นางสาวเพ็ญศิริ สมพงษ์ เกณฑ์ราคา PO6400312 12 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

229 จ้างเก็บข้อมูลโครงการวิจัย "การศึกษาสมรรถนะ

และมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบฟิลิปปินส์และ

ไทย" พ้ืนท่ีจังหวัดล าปาง จ านวน 150 ตัวอย่าง

         50,000.00           50,000.00 ดร.ยรรยง เฉลิมแสน เกณฑ์ราคา PO6400313 12 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

230 จ้างท่ีปรึกษาโครงการวิจัยปัญหาของการบังคับ

ใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 

2560

       230,000.00         200,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกณฑ์ราคา PO6400314 12 ม.ค. 64 จ้างท่ีปรึกษาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

231 จ้างท่ีปรึกษาวิจัย เร่ือง แนวทางและวิธีการ

วิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมในการตรากฎหมาย"

       300,000.00         300,000.00 ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา แห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกณฑ์ราคา PO6400316 18 ม.ค. 64 จ้างท่ีปรึกษาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

232 จ้างแปลภาษา          23,593.50           23,593.50 บริษัท โปรเฟสช่ันนัล รีเสิร์ช แอนด์ เซอร์เวย์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400317 18 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

233 ออกแบบartwork          14,000.00           14,000.00 จันทรา  พีระขจร เกณฑ์ราคา PO6400318 18 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

234 ออกแบบartwork          23,640.00           20,000.00 จันทรา  พีระขจร เกณฑ์ราคา PO6400319 18 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

235 วัสดุงานบ้านงานครัว            6,013.94             6,013.94 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400320 19 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง
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236 จ้างออกแบบแผ่นพับ            6,500.00             6,500.00 นายธวัชชัย อุยมา เกณฑ์ราคา PO6400321 20 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

237 เข็มวิทยฐานะ หลักสูตร 4 ส จ านวน 89 อัน        118,085.20         118,085.20 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนันต์จิตติมา เกณฑ์ราคา PO6400322 20 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

238 จัดซ้ือหนังสือด้านรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง

 จ านวน 50 เล่ม

         13,220.00           13,220.00 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกณฑ์ราคา PO6400323 20 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

239 จัดซ้ือหนังสือภาษาต่างประเทศ จ านวน 15 เล่ม          25,447.50           25,447.50 BOOKNET CO.,LTD. เกณฑ์ราคา PO6400325 25 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

240 ตรายาง 1 ตัว              500.00               500.00 นายพงศ์พันธ์ุ ฝอยทอง เกณฑ์ราคา PO6400326 26 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

241 วัสดุส านักงาน          20,330.00           20,330.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม ซี ซี เกณฑ์ราคา PO6400327 26 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

242 วัสดุส านักงาน          60,904.40           60,904.40 บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400329 27 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

243 จัดซ้ือเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 14 เคร่ือง พร้อม

ติดต้ัง

       300,000.00         232,564.50 บริษัท แซตเค อินฟอร์เมช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400331 27 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

244 อุปกรณ์ส าหรับการประชุมและการเรียนการ

สอนออนไลน์

         41,500.00           35,149.50 บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400332 27 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

245 ด้ามจับกันส่ัน / ไมโครโฟนไร้สาย / ไมค์ติดปกส้ือ          18,500.00           12,626.00 บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400333 27 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

246 วัสดุส านักงาน          27,285.00           27,285.00 บริษัท ไอปร้ินเอเชีย จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400334 28 ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

247 จ้างท าเอกสารวิชาการเร่ือง การศึกษาเพ่ือ

พัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและ

กฏหมาย : เสรีภาพในการประกอบอาชีพกับ

การคุ้มครองแรงงานในงานประมง

       200,000.00         200,000.00 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย เกณฑ์ราคา PO6400336 3 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

248 จ้างปรับปรุงห้องสัตมรามาธิราช และห้องภูว

นาถประชาธิปก

   23,220,800.00     22,992,400.00 บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400337 3 ก.พ. 64 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

249 artwork e book 2 เล่ม            7,200.00             7,200.00 จันทรา  พีระขจร เกณฑ์ราคา PO6400338 3 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

250 ปรับปรุงระบบภาพและเสียงนิทรรศการภายใน

อาคารอนุรักษ์

     1,150,000.00       1,199,149.00 บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400339 3 ก.พ. 64 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

251 ค่าประกันภัยรถยนต์+พ.ร.บ.รถยนต์ ทะเบียน 

ฮษ 3457 กท

         27,182.35           27,182.35 บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เกณฑ์ราคา PO6400340 4 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง
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252 ค่าเปล่ียนไส้กรองเคร่ืองกรองน้ าภายในส านักงาน

 จ านวน 4 เคร่ือง

           9,080.00             9,080.00 บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400342 4 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

253 ค่าท่ีพัก อาหาร และอ่ืน ๆ หลักสูตร People's 

Audit 25

       768,400.00         768,400.00 บริษัท ชลพฤกษ์ รีสอร์ท  จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400343 4 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

254 ค่าท่ีพัก อาหาร และอ่ืน ๆ หลักสูตร ปนป.10        425,000.00         425,000.00 Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin เกณฑ์ราคา PO6400344 4 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

255 ระบบจัดเก็บข้อมูล 1 ระบบ / ซอฟแวร์ VEEAM

 Backup 1 License

       170,000.00         170,000.00 บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400346 5 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

256 จัดจ้างและอุดหนุน ด าเนินการส ารวจความ

คิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและ

การดูแลสุขภาพ (ISSP 2564) พ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 128 ตัวอย่าง

       109,760.00         109,760.00 รศ.ฐปนรรต  พรหมอินทร์ เกณฑ์ราคา PO6400347 5 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

257 จัดจ้างและอุดหนุน ด าเนินการส ารวจความ

คิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและ

การดูแลสุขภาพ (ISSP 2564) พ้ืนท่ีภาคเหนือ 

265 ตัวอย่าง

       184,425.00         184,425.00 ดร.ยรรยง เฉลิมแสน เกณฑ์ราคา PO6400348 5 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

258 จัดจ้างและอุดหนุน ด าเนินการส ารวจความ

คิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและ

การดูแลสุขภาพ (ISSP 2564) พ้ืนท่ีภาคใต้ 

จ านวน 233 ตัวอย่าง

       166,985.00         166,985.00 สุรชัย ไวยวรรณจิตร เกณฑ์ราคา PO6400349 5 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

259 จัดจ้างและอุดหนุน ด าเนินการส ารวจความ

คิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและ

การดูแลสุขภาพ (ISSP 2564) พ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 492 ตัวอย่าง

       308,140.00         308,140.00 นางสาวเพ็ญศิริ สมพงษ์ เกณฑ์ราคา PO6400350 5 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

260 จัดจ้างและอุดหนุน ด าเนินการส ารวจความ

คิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและ

การดูแลสุขภาพ (ISSP 2564) พ้ืนท่ีภาคกลาง 

จ านวน 382 ตัวอย่าง

       248,190.00         248,190.00 รองศาสตราจารย์ สายฝน  สุเอียนทรเมธี เกณฑ์ราคา PO6400351 5 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

261 จ้างเขียนอธิยายค าส าคัญท่ีเก่ียวกับการเมืองการ

ปกครอง 16 บทความ

         32,000.00           32,000.00 รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต เกณฑ์ราคา PO6400352 5 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

262 จัดซ้ือหนังสือ POPULISM IN ASINA 

DEMOCRACIES FEATURES, STRUCTURES, 

AND IMPACTS

           6,795.00             6,795.00 BOOKNET CO.,LTD. เกณฑ์ราคา PO6400353 5 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

263 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 50 ท่ีน่ัง 1 คัน จ.

สมุทรปราการ

           7,000.00             7,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400354 8 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

264 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 50 ท่ีน่ัง 3 คัน จ.

ประจวบคีรีขันธ์

         66,000.00           66,000.00 บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400355 8 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

265 ค่าท่ีพัก อาหารและเคร่ืองด่ืม 8-10 เม.ย.64        182,160.00         182,160.00 บริษัท โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400357 8 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

266 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ  2 ช้ัน 50 ท่ีน่ัง 1 คัน 

จ.นครนายก

         16,000.00           16,000.00 บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400358 8 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

267 จ้างถอดเทป 1.30 ชม.              450.00               450.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400359 9 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

268 วัสดุส านักงาน          21,400.00           21,400.00 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400360 9 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

269 วัสดุส านักงาน          25,412.00           25,412.00 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400361 9 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

270 ซ้ือผลงานวรรณการ        150,000.00         150,000.00 ศ.(พิเศษ)นรนิติ  เศรษฐบุตร เกณฑ์ราคา PO6400362 10 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

271 พัฒนาและปรับปรุงระบบรับสมัครออนไลน์ 

ภายใต้เว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า

       100,000.00         100,000.00 บริษัท บางกอก เว็บ โซลูช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400363 10 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

272 จ้างเขียนบทความอธิบายค าส าคัญท่ีเก่ีบวกับ

การเมืองการปกครอง จ านวน 22 บทความ

         44,000.00           44,000.00 วิชุดา สาธิตพร เกณฑ์ราคา PO6400365 10 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

273 จัดจ้างและอุดหนุนด าเนินการส ารวจข้อมูล

เก่ียวกับคุณภาพสังคมในทัศนะเยาวชน จ านวน 

1,560 ตัวอย่าง

       592,740.00         592,740.00 นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เกณฑ์ราคา PO6400370 12 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

274 จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาการประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ของกฎหมาย พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

พ.ศ.2558

       220,000.00         195,000.00 ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา แห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกณฑ์ราคา PO6400371 12 ก.พ. 64 จ้างท่ีปรึกษาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

275 จ้างบ ารุงรักษาระบบการบริหารงานบุคคล 1 ปี        647,760.00         647,760.00 บริษัท สตาร์ซอฟท์ โซลูช่ันส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400372 12 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

276 จ้างและอุดหนุนส ารวจความคิดเห็นประชาชน

เก่ียวกับการออกแบบการพัฒนาคุณภาพสังคม 

กรณีศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศในการ

จัดการภาวะวิกฤตจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 

(พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ) จ านวน 102 ตัวอย่าง

         84,880.00           84,880.00 รศ.ฐปนรรต  พรหมอินทร์ เกณฑ์ราคา PO6400373 12 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

277 จ้างและอุดหนุนส ารวจความคิดเห็นประชาชน

เก่ียวกับการออกแบบการพัฒนาคุณภาพสังคม 

กรณีศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศในการ

จัดการภาวะวิกฤตจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 

(พ้ืนท่ีภาคเหนือ) จ านวน 212 ตัวอย่าง

       133,280.00         133,280.00 นางณิฐิมา เฉลิมแสน เกณฑ์ราคา PO6400374 12 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

278 จ้างและอุดหนุนส ารวจความคิดเห็นประชาชน

เก่ียวกับการออกแบบการพัฒนาคุณภาพสังคม 

กรณีศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศในการ

จัดการภาวะวิกฤตจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 

(พ้ืนท่ีภาคใต้) จ านวน 186 ตัวอย่าง

       121,840.00         121,840.00 ดร.สุไรยา หนิเร่ เกณฑ์ราคา PO6400375 12 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

279 จ้างและอุดหนุนส ารวจความคิดเห็นประชาชน

เก่ียวกับการออกแบบการพัฒนาคุณภาพสังคม 

กรณีศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศในการ

จัดการภาวะวิกฤตจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 

(พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ านวน 394 

ตัวอย่าง

       213,360.00         213,360.00 ปทุมทิพย์  ม่านโคกสูง เกณฑ์ราคา PO6400376 12 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

280 จ้างและอุดหนุนส ารวจความคิดเห็นประชาชน

เก่ียวกับการออกแบบการพัฒนาคุณภาพสังคม 

กรณีศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศในการ

จัดการภาวะวิกฤตจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 

(พ้ืนท่ีภาคกลาง) จ านวน 306 ตัวอย่าง

       174,640.00         174,640.00 รองศาสตราจารย์ สายฝน  สุเอียนทรเมธี เกณฑ์ราคา PO6400377 12 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

281 ค่าท่ีพัก อาหาร และอ่ืน ๆ        727,500.00         727,500.00 โรงแรม เดอะ กรีนเนอร่ี รีสอร์ท เขาใหญ่ เกณฑ์ราคา PO6400379 12 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

282 จ้างตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ประจ าปี 

2564 คร้ังท่ี 1

         64,200.00           64,200.00 บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400380 12 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

283 ค่าท่ีพัก จ.ขอนแก่น          19,050.00           19,050.00 โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา  ออคิด เกณฑ์ราคา PO6400382 15 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

284 ค่าจ้างถอดเทป 6 ชม.            1,800.00             1,800.00 นายภาคภูมิ แก้วมณี เกณฑ์ราคา PO6400383 15 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

285 วัสดุส านักงาน            9,630.00             9,630.00 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400384 17 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

286 จ้างถอดเทป 3.30 ช่ัวโมง            1,050.00             1,050.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400391 19 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

287 จ้างพิมพ์หนังสือ 600 เล่ม          27,285.00           27,285.00 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400392 19 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

288 จ้างพิมพ์หนังสือ 200 เล่ม          19,998.30           19,998.30 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400393 19 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

289 จ้างวิเคราะห์ข้อมูล          25,000.00           25,000.00 นายไพสิฐ  พาณิชกุล เกณฑ์ราคา PO6400394 19 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

290 จ้างวิเคราะห์ข้อมูล          25,000.00           25,000.00 นายเอกวีร์  มีสุข เกณฑ์ราคา PO6400395 19 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

291 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 50 ท่ีน่ัง จ.นครราชสีมา          60,000.00           60,000.00 บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400396 19 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

292 วัสดุงานบ้านงานครัวและงานประชุม

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสถาบันฯ

           6,013.94             6,013.94 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400397 19 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

293 ค่าเบ้ียประกันภัยและพ.ร.บ.รถยนต์ ทะเบียน 

ญท 4878 กท

         16,379.56           16,379.56 บริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เกณฑ์ราคา PO6400398 19 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

294 ค่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน ฮภ 5006 กท          10,999.60           10,999.60 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด(มหาชน) เกณฑ์ราคา PO6400399 19 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

295 จ้างออกแบบartwork          25,000.00           24,824.00 สุชาติ วิวัฒน์ตระกูล เกณฑ์ราคา PO6400401 23 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

296 พิมพ์ KPI Yearbook 2020          72,000.00           61,632.00 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400403 23 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

297 จ้างออกแบบartwork          20,000.00           19,260.00 สุชาติ วิวัฒน์ตระกูล เกณฑ์ราคา PO6400405 23 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

298 พิมพ์หนังสือ 600 เล่ม          54,000.00           46,545.00 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400406 23 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

299 เช่าNotebook 7 เคร่ือง 15 วัน          50,000.00           22,470.00 บริษัท โชนัน ไฮ-เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400407 23 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

300 ออกแบบartwork          18,000.00           18,000.00 จันทรา  พีระขจร เกณฑ์ราคา PO6400408 23 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

301 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 7,900 แผ่น        140,000.00         132,289.45 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400410 23 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

302 ค่าจ้างเหมาเขียนเอกสารวิชาการ : เร่ืองสิทธิ

หน้าท่ีพลเมือง

         50,000.00           50,000.00 นายธนาชัย สุนทรอนันตชัย เกณฑ์ราคา PO6400411 23 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

303 จ้างผลิตกระเป๋า 55 ใบ          15,889.50           15,889.50 บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400412 23 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

304 วัสดุส านักงาน          19,648.45           19,648.45 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400414 23 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

305 ซ้ือหนังสือ 60 เล่ม          21,120.00           21,120.00 บริษัท ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400416 24 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

306 ค่าท่ีพัก อาหารและเคร่ืองด่ืม วันท่ี 24-25 มี.ค.64        237,000.00         237,000.00 โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม เกณฑ์ราคา PO6400417 24 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

307 จัดซ้ือหนังสือ THE FUTURE OF DEMOCRACY            2,052.00             2,052.00 BOOKNET CO.,LTD. เกณฑ์ราคา PO6400418 24 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

308 จัดซ้ือหนังสือ A history of environmental 

politics since 1945

           1,417.50             1,417.50 BOOKNET CO.,LTD. เกณฑ์ราคา PO6400419 24 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

309 จัดซ้ือสิทธ์ิการเข้าใช้งานโปรแกรม ZOOM 

รองรับ 1,000 คน

         27,000.00           26,750.00 บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400420 24 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

310 วัสดุส านักงาน          92,180.50           92,180.50 บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400423 24 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

311 วัสดุส านักงาน          39,211.22           39,211.22 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400424 24 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

312 ค่าจ้างถอดเทป              750.00               750.00 นายภาคภูมิ แก้วมณี เกณฑ์ราคา PO6400426 25 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

313 ค่าจ้างถอดเทป              750.00               750.00 นายภาคภูมิ แก้วมณี เกณฑ์ราคา PO6400427 25 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

314 ค่าท่ีพัก อาหารและเคร่ืองด่ืม หลักสูตร ปปร.24        424,500.00         424,500.00 โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400428 25 ก.พ. 64 เฉพาะเจาะจง

315 ค่าบริการศึกษาดูงานหลักสูตร ปธพ.9 จ.

เชียงราย วันท่ี 31 มี.ค.-2 เม.ย.64

     1,840,000.00       1,840,000.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400430 1 มี.ค. 64 คัดเลือก

316 วัสดุส านักงาน              374.50               374.50 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400431 1 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

Page 21 of 42



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

317 จ้างบ ารุงรักษาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ 

พัสดุ และระบบติดตามและประเมินผล 1 ปี

     1,155,600.00       1,155,600.00 บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400432 1 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

318 ค่าท่ีพัก อาหารและเคร่ืองด่ืม วันท่ี 14-15 มี.ค.64          74,950.00           74,950.00 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เกณฑ์ราคา PO6400434 1 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

319 จ้างบริการเดินทางในประเทศหลักสุตร ปสสสส.

11 ณ จ.เชียงราย และจ.น่าน 24-27 เม.ย.64

     1,170,600.00       1,170,600.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400436 1 มี.ค. 64 คัดเลือก

320 จ้างประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิ

มนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 2

         80,000.00           80,000.00 มณิศา  วศินารมณ์ เกณฑ์ราคา PO6400439 2 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

321 ค่าท่ีพัก 1 ห้อง 1 คืน จ.จันทบุรี            1,800.00             1,800.00 โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท เกณฑ์ราคา PO6400441 2 มี.ค. 64

322 จ้างล่ามแปลภาษา            8,000.00             8,000.00 นายเอกชัย สมดุลยกนก เกณฑ์ราคา PO6400443 3 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

323 จ้างเขียนเอกสารวิชาการ          50,000.00           50,000.00 ดร.สมนึก จงมีวศิน เกณฑ์ราคา PO6400444 3 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

324 พิมพ์คู่มือ 165 เล่ม          26,129.40           26,129.40 บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400445 3 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

325 ออกแบบartwork          36,000.00           22,500.00 ตฤณ  จันท์รมี เกณฑ์ราคา PO6400446 3 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

326 พิมพ์หนังสือ 1825 เล่ม        170,000.00         169,889.25 บริษัท ธรรมดาเพรส จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400447 3 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

327 ออกแบบartwork          15,000.00           15,000.00 นายธวัชชัย อุยมา เกณฑ์ราคา PO6400448 3 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

328 พิมพ์หนังสือ 600 เล่ม          60,000.00           35,952.00 บริษัท ธรรมดาเพรส จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400449 3 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

329 พิมพ์หนังสือ 600 เล่ม          21,186.00           20,544.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400450 3 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

330 ออกแบบ artwork          15,000.00           12,500.00 นายธวัชชัย อุยมา เกณฑ์ราคา PO6400451 3 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

331 พิมพ์หนังสือ 600 เล่ม          65,000.00           62,916.00 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400452 3 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

332 จ้างออกแบบartwork          20,000.00           15,000.00 นายธวัชชัย อุยมา เกณฑ์ราคา PO6400453 3 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

333 พิมพ์หนังสือ 600 เล่ม          40,000.00           34,026.00 บริษัท ธรรมดาเพรส จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400454 3 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

334 ค่าเบ้ียประกันภัยโบราณวัตถุ จ านวน 4,644 

รายการ ทุนประกัน 23,152,467.- บาท

         62,180.91           62,180.91 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด(มหาชน) เกณฑ์ราคา PO6400456 4 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

335 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 50 ท่ีน่ัง จ านวน 2 คัน 

กทม.-จ.ปทุมธานี

         15,000.00           15,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400457 4 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

336 วัสดุส านักงาน          43,870.00           43,870.00 ร้านอาทรพาณิชย์ เกณฑ์ราคา PO6400459 4 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

337 ค่าตรวจสอบและบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสารส าหรับ

ผู้พิการและผู้สูงวัย ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์

         23,540.00           23,540.00 บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เกณฑ์ราคา PO6400460 5 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

338 ค่าซ่อมลิฟต์โดยสารส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 

ภายมรอาคารพิพิธภัณฑ์

         77,714.10           77,714.10 บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เกณฑ์ราคา PO6400461 5 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

339 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศภายใรอาคารร าไพพรรณี            8,214.39             8,214.39 บริษัท สยามไดก้ินเซลล์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400462 5 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

340 ส ารองวัสดุงานบ้านงานครัวและงานการศึกษา

อบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ

         38,841.11           38,841.11 บริษัท สยามยูนิแคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400463 5 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

341 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 50 ท่ีน่ัง หลักสูตร ปปร.

24 จ.นครราชสีมา วันท่ี 3-4 เม.ย.64

         78,000.00           78,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400465 5 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

342 พิมพ์เอกสาร 1500 แผ่น          20,000.00             8,827.50 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400466 8 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

343 ค่าจ้างล่ามแปลภาษา            8,025.00             8,025.00 บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400467 8 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

344 ค่าท่ีพัก อาหาร และอ่ืน ๆ จ.ชลบุรี          97,200.00           97,200.00 เดอะไทด์ รีสอร์ท เกณฑ์ราคา PO6400470 9 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

345 ค่าจัดซ้ืออก้วน้ าใส และท่ีรองแก้ว 500 ใบ          19,689.11           19,689.11 บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) เกณฑ์ราคา PO6400471 9 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

346 ผลิตโล่รางวัล 5 อัน          19,046.00           19,046.00 บริษัท ชาโต เดอ อาร์ต จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400472 9 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

347 ค่าท่ีพัก อาหารและเคร่ืองด่ืม จ.ชัยภูมิ วันท่ี 

16-19 มี.ค.64

         54,000.00           54,000.00 บริษัท โรงแรมเลิศนิมิตร จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400476 9 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

348 แผ่นพับ 3000 แผ่น            7,383.00             7,383.00 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400478 10 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

349 วัสดุส านักงาน              187.25               187.25 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400480 11 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

350 ค่าท่ีพักเพ่ือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ

อบรมวิทยากรส่งเสริมวัฒธรรมการเมือง

         83,200.00           83,200.00 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็น

เตอร์ แจ้งวัฒนะ

เกณฑ์ราคา PO6400483 12 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

351 ซ้ือหนังสือภาษาไทยด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการ

ปกครอง

           6,005.00             6,005.00 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกณฑ์ราคา PO6400484 12 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

352 ส ารองในคลังพัสดุส่วนกลาง          26,750.00           26,750.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400485 12 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

353 ค่าจ้างถ่ายภาพโบราณวัตถุ เพ่ือจัดทะเบียน

โบราณวัตถุ

         69,000.00           69,000.00 นายพุฒิพัฒน์ ฉัตรรุ่งเรืองสุข เกณฑ์ราคา PO6400487 16 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

354 ค่าจัดพิมพ์วารสาร จ านวน 12000 เล่ม/ปี        500,000.00         410,880.00 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400488 16 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

355 ค่าท่ีพัก จ.อุบลราชธานี            7,800.00             7,800.00 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ เกณฑ์ราคา PO6400490 16 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

356 จัดซ้ือหนังสือภาษาต่างประเทศด้านรัฐศาสตร์ 

การเมืองการปกครอง จ านวน 3 เล่ม

           6,790.50             6,790.50 BOOKNET CO.,LTD. เกณฑ์ราคา PO6400491 16 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

357 จ้างเหมาผู้ช่วยวิจัย        105,000.00         105,000.00 นายธีทัต จันทราพิชิต เกณฑ์ราคา PO6400494 18 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

358 จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

(ภาคเหนือ)

         80,000.00           80,000.00 ไพลิน  ภู่จีนาพันธ์ุ เกณฑ์ราคา PO6400495 18 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

359 จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

         80,000.00           80,000.00 ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน เกณฑ์ราคา PO6400496 18 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

360 จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

(ภาคกลาง/ภาคตะวันออก)

         80,000.00           80,000.00 ผศ. ดร.พิชญ์  พงษ์สวัสด์ิ เกณฑ์ราคา PO6400497 18 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

361 จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

(ภาคใต้)

         80,000.00           80,000.00 นายประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์ เกณฑ์ราคา PO6400498 18 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

362 จัดซ้ือหนังสือเพ่ือใช้ด าเนินงานวิจัย จ านวน 4 เล่ม            7,312.50             7,312.50 BOOKNET CO.,LTD. เกณฑ์ราคา PO6400499 18 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

363 โปรแกรม Windows Server 2019 Standard 

Edition

         80,250.00           80,250.00 บริษัท เอซอฟท์วัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400502 18 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

364 เพ่ือให้บริการภายในอาคารอนุรักษ์และอาคาร

ร าไพพรรณี ส าหรับงานประชุมคณะกรรมการชุด

ต่างๆท้ังคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ฯและ

คณะกรรมการของสถาบันฯ รวมถึงงานสัมมนา 

และการรับรองต่าง ๆของสถาบันฯ

         56,735.68           56,735.68 บริษัท สยามยูนิแคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400503 19 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

365 วัสดุส านักงาน          27,285.00           27,285.00 บริษัท ไอปร้ินเอเชีย จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400504 19 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

366 จ้างและอุดหนุนเก็บรวบรวมข้มูลและ

ประมวลผลข้อมูล

       100,000.00         100,000.00 นางสาวชลกานดาร์ นาคทิม เกณฑ์ราคา PO6400505 22 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

367 ค่าถอดเทป            1,800.00             1,800.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400507 22 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

368 จ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

(AI)

       350,000.00         350,000.00 บริษัท แมด เวอรชวล เรียลลิต้ี สตูดิโอ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400509 22 มี.ค. 64 คัดเลือก

369 เข็มวิทยฐานะ เข็มใหญ่ จ านวน 1 อัน            1,070.00             1,070.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนันต์จิตติมา เกณฑ์ราคา PO6400512 23 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

370 จ้างล่ามแปลภาษา          21,400.00           21,400.00 บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400514 23 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

371 จ้างล่ามแปลภาษา          30,000.00           21,400.00 บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400515 23 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

372 จ้างล่ามแปลภาษา          35,000.00           34,240.00 บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400517 23 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

373 จ้างท านิทรรศการช่ัวคราว "เล่าเร่ืองอาคารกับ

วันวานรอบพิพิธภัณฑ์"

       900,000.00         900,000.00 บริษัท ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดี จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400518 24 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

374 ค่าจ้างบริการศึกษาดูงานหลักสูตร ปสม.2 จ.

เชียงราย

       893,000.00         893,000.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400523 29 มี.ค. 64 คัดเลือก

375 วัสดุส านักงาน          35,085.30           35,085.30 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400524 29 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

376 วัสดุส านักงาน          89,601.80           89,601.80 บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400530 30 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

377 จ้างสแกนเอกสาร+บันทึกข้อมูล          25,920.00           25,920.00 บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400534 31 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

378 จ้างสแกนเอกสาร+บันทึกข้อมูล          72,109.44           72,109.44 บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400535 31 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

379 ค่าถอดเทป 6.5 ชม.            1,950.00             1,950.00 นายจิรายุส จีนช้าง เกณฑ์ราคา PO6400536 31 มี.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

380 จ้างเหมาเขียนเอกสารวิชาการ "การพัฒนา

นโยบายและกฏหมายว่าด้วยการจัดการทรัพย์

ศินผู้สูงอายุ"

         50,000.00           50,000.00 ดร.ภูมิ มูลศิลป์ เกณฑ์ราคา PO6400537 1 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

381 จ้างเหมาเขียนเอกสารวิชาการ "กฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : เคร่ืองมือใหม่ในการ

คุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ 

ช่ือเสียงและครอบครัว ตามรัฐธรรมนูญ"

         50,000.00           50,000.00 รศ.มานิตย์ จุมปา เกณฑ์ราคา PO6400538 1 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

382 จ้างท่ีปรึกษา เพ่ือศึกษาการประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ของกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ. 2560

       200,000.00         200,000.00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เกณฑ์ราคา PO6400539 1 เม.ย. 64 จ้างท่ีปรึกษาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

383 จ้างด าเนินการพัฒนาระบบ Mobile Application        400,000.00         400,000.00 บริษัท ดินสอ แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400540 1 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

384 วัสดุส านักงาน          20,330.00           20,330.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม ซี ซี เกณฑ์ราคา PO6400543 2 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

385 ส ารองคลังวัสดุงานบ้านงานครัวและงานประชุม

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสถาบัน

           6,013.94             6,013.94 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400545 2 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

386 ค่าถอดเทปงานวิจัยการประชุมและสัมภาษณ์

โครงการวิจัยถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขใน

ประเทศไทย

             450.00               450.00 นายจิรายุส จีนช้าง เกณฑ์ราคา PO6400550 7 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

387 ค่าบริการต่ออายุโดเมน kpi-lib.com และ 

kpiebooks.com ระยะเวลา 5 ปี

           5,136.00             5,136.00 บริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400551 7 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

388 เส้ือยืด 70 ตัว          17,500.00           17,227.00 บริษัท โปโล เฮ้าส์ พลัส จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400552 7 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

389 จ้างแสกนแบบสอบถาม 1200 ชุด          55,747.00           55,747.00 บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400553 7 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

390 เช็มวิทยฐานะ ขนาดใหญ่ (นายเอกนริน ชียคณา

รักษ์กูล)

           1,070.00             1,070.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนันต์จิตติมา เกณฑ์ราคา PO6400554 7 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

391 ระบบจัดเก็บข้อมูล 1 ระบบ        145,000.00         145,000.00 บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400555 8 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

392 วัสดุงานบ้านงานครัว            9,004.05             9,004.05 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400557 8 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

393 จ้างเขียนค าอธิบายค าส าคัญท่ีเก่ียวกับการเมือง

การปกครอง จ านวน 8 บทความ

         16,000.00           16,000.00 นายเอกวีร์  มีสุข เกณฑ์ราคา PO6400558 16 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

394 จ้างเขียนค าอธิบายค าส าคัญท่ีเก่ียวกับการเมือง

การปกครอง จ านวน 15 บทความ

         30,000.00           30,000.00 รศ.ดร.อรรถสิทธ์ิ  พานแก้ว เกณฑ์ราคา PO6400559 16 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

395 จ้างผลิตส่ือวีดีโอรณรงค์ส่งเสริมความเป็น

พลเมือง จ านวน 2 เร่ือง

       900,000.00         900,000.00 บริษัท วันเดอร์แลนด์ ฟิล์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400560 16 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

Page 26 of 42



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

396 จ้างเขียนเอกสารวิชาการ "การศึกษาเพ่ือจัดท า

ข้อเสนอส าหรับการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

เร่ือง นโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดการนโยบาย"

         50,000.00           50,000.00 ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ เกณฑ์ราคา PO6400561 16 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

397 จ้างเขียนเอกสารวิชาการ          50,000.00           50,000.00 ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เกณฑ์ราคา PO6400562 19 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

398 Pretest 50 ชุด          10,000.00           10,000.00 สุรชัย ไวยวรรณจิตร เกณฑ์ราคา PO6400563 19 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

399 pretest 50 ชุด          10,000.00           10,000.00 รองศาสตราจารย์ สายฝน  สุเอียนทรเมธี เกณฑ์ราคา PO6400564 19 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

400 pretest 50 ชุด          10,000.00           10,000.00 ดร.ยรรยง เฉลิมแสน เกณฑ์ราคา PO6400565 19 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

401 pretest 50 ชุด          10,000.00           10,000.00 รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม เกณฑ์ราคา PO6400566 19 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

402 pretest 50 ชุด          10,000.00           10,000.00 ศิรินาถ พงศ์ศักด์ิศรี เกณฑ์ราคา PO6400567 19 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

403 แผ่นพับ 2000 แผ่น          40,000.00           39,975.20 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400568 21 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

404 จ้างถอดเทป            1,800.00             1,800.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400569 27 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

405 ค่าจ้างถอดเทป เร่ืองบทบาทและภารกิจของ

กองทัพไทยในมุมมองของประชาชน

             300.00               300.00 นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน เกณฑ์ราคา PO6400570 27 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

406 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ อาคารอนุรักษ์          71,868.00           71,868.00 บริษัท บี พี แอร์ เซอร์วิส จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400571 27 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

407 จ้างเขียนเอกสารวิชาการ          50,000.00           50,000.00 นายไพสิฐ  พาณิชย์กุล เกณฑ์ราคา PO6400572 27 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

408 จ้างสแกนเอกสาร        100,312.50           99,991.50 บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400573 27 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

409 แผ่นพับ 1500 แผ่น            8,827.50             8,827.50 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400574 27 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

410 ค่าจ้างจัดสนทนากลุ่ม รวบรวม และสรุป

ความเห็น เร่ือง บทบาทและภารกิจของกองทัพ

ไทยในมุมมองของประชาชน

           8,250.00             8,250.00 นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เกณฑ์ราคา PO6400575 27 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

411 จ้างถอดเทป 4.5 ช่ัวโมง            1,350.00             1,350.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400576 27 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

412 ค่าจ้างจัดสนทนากลุ่ม รวบรวม และสรุป

ความเห็น จ. แพร่ เร่ือง บทบาทและภารกิจของ

กองทัพไทยในมุมมองของประชาชน

           8,250.00             8,250.00 อ านวย พลหล้า เกณฑ์ราคา PO6400577 27 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

413 ค่าจ้างจัดสนทนากลุ่ม รวบรวม และสรุป

ความเห็น จ. พะเยา เร่ือง บทบาทและภารกิจ

ของกองทัพไทยในมุมมองของประชาชน

           8,250.00             8,250.00 ผศ.ดร.สหัสทยา  วิเศษ เกณฑ์ราคา PO6400578 27 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

414 ค่าจ้างจัดสนทนากลุ่ม รวบรวม และสรุป

ความเห็น จ.ยะลา เร่ือง บทบาทและภารกิจของ

กองทัพไทยในมุมมองของประชาชน

           8,250.00             8,250.00 ดร.อัฟฎอล อาแว เกณฑ์ราคา PO6400579 27 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

415 ค่าจ้างจัดสนทนากลุ่ม รวบรวม และสรุป

ความเห็น จ. พังงา เร่ือง บทบาทและภารกิจของ

กองทัพไทยในมุมมองของประชาชน

           8,250.00             8,250.00 นายช านาญ พ่ึงถ่ิน เกณฑ์ราคา PO6400580 27 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

416 ค่าจ้างจัดสนทนากลุ่ม รวบรวม และสรุป

ความเห็น จ.กาฬสินธ์ุ เร่ือง บทบาทและภารกิจ

ของกองทัพไทยในมุมมองของประชาชน

           8,250.00             8,250.00 รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม เกณฑ์ราคา PO6400581 27 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

417 ส ารองวัสดุงานบ้านงานครัวและงานประชุม

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสถาบันฯ

           3,667.96             3,667.96 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400582 27 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

418 ค่าจ้างจัดสนทนากลุ่ม รวบรวม และสรุป

ความเห็น จ.สกลนคร เร่ือง บทบาทและภารกิจ

ของกองทัพไทยในมุมมองของประชาชน

           8,250.00             8,250.00 ปทุมทิพย์  ม่านโคกสูง เกณฑ์ราคา PO6400583 27 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

419 ค่าจ้างจัดสนทนากลุ่ม รวบรวม และสรุป

ความเห็น จ.ลพบุรี เร่ือง บทบาทและภารกิจ

ของกองทัพไทยในมุมมองของประชาชน

           8,250.00             8,250.00 รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก เกณฑ์ราคา PO6400584 27 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

420 ค่าจ้างจัดสนทนากลุ่ม รวบรวม และสรุป

ความเห็น จ.พระนครศรีอยุธยา เร่ือง บทบาท

และภารกิจของกองทัพไทยในมุมมองของ

ประชาชน

           8,250.00             8,250.00 นายอัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ เกณฑ์ราคา PO6400585 27 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

421 ค่าจ้างถอดเทปการสัมภาษณ์เชิงลึก ผศ ดร.

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

             300.00               300.00 นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน เกณฑ์ราคา PO6400586 29 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

422 จ้างบ ารุงรักษาระบบ KPI COLLABORATION 1

 ปี

       300,000.00         300,000.00 บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400587 29 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

423 ต่ออายุสมาชิกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล 

IG Library 1 ปี

         90,000.00           90,000.00 BOOKNET CO.,LTD. เกณฑ์ราคา PO6400588 29 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

424 จัดซ้ือสิทธ์ิการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting 1 ปี

         90,000.00           88,703.00 บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400589 29 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

425 จัดซ้ือหนังสือ THE PROMISE THAT CHANGES

 EVERYTHING I WONT INTERRUPT YOU 

(PAPERBACK)

             598.50               598.50 BOOKNET CO.,LTD. เกณฑ์ราคา PO6400590 29 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

426 บ ารุงรักษาระบบพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมือนจริง 1 ปี

       267,500.00         267,500.00 บริษัท เลิร์นเทค จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400591 29 เม.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

427 จ้างแปลภาษา            9,900.00             8,560.00 บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400593 3 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

428 จ้างถอดเทป              900.00               900.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400594 3 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

429 ค่าจ้างถอดเทป สัมภาษณ์ ศ.พิเศษ นรนิต 

เศรษฐบุตร

             300.00               300.00 นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน เกณฑ์ราคา PO6400595 5 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

430 วัสดุส านักงาน          29,960.00           29,960.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400596 5 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

431 พิมพ์หนังสือ 700 เล่ม          70,000.00           70,000.00 บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400597 5 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

432 ค่าบริการล่ามแปลภาษาฉับพลัน (อังกฤษ-ไทย)            9,630.00             9,630.00 บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400598 5 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

433 วัสดุคอมพิวเตอร์          91,741.80           91,741.80 บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400599 7 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

434 จ้างผลิตส่ือมัลติมีเดียเพ่ือสนับสนุนการเข้าชม

พิพิธภัณฑ์ฯ และจัดหาอุปกรณ์ส าหรับชุด Audio

 guide

       730,000.00         730,000.00 บริษัท สปอร์ต แมน ออร์แกไนเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400600 7 พ.ค. 64 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

435 วัสดุส านักงาน          66,875.00           66,875.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400601 11 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

436 จ้างเขียนเอกสารวิชาการ          50,000.00           50,000.00 ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล เกณฑ์ราคา PO6400602 11 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

437 ค่าจ้างถอดเทป              300.00               300.00 นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน เกณฑ์ราคา PO6400603 11 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

438 จ้างออกแบบหนังสือ          20,000.00           16,050.00 นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล เกณฑ์ราคา PO6400604 12 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

439 ค่าจ้างถอดเทปงานวิจัย การประชุมสัมภัษณ์ ณ 

จ.นราธิวาส

           2,850.00             2,850.00 นายจิรายุส จีนช้าง เกณฑ์ราคา PO6400606 14 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

440 ค่าจ้างถอดเทปการสัมภัษณ์ นพ.นครินทร์ ศันสน

ยุทธ

             300.00               300.00 นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน เกณฑ์ราคา PO6400607 14 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

441 จ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพยากร

เครือข่ายของสถาบัน (Active Directory)

       374,500.00         374,500.00 บริษัท อี-สเปซ เทคโนโลยีส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400608 17 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

442 จ้างเขียนบทความส้ัน 13 บทความ          26,000.00           26,000.00 นายศิบดี นพประเสริฐ เกณฑ์ราคา PO6400609 17 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

443 จ้างแปลเอกสาร            6,600.00             6,420.00 บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400610 18 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

444 ซ้ือหนังสือ 2 เล่ม            3,663.00             3,663.00 BOOKNET CO.,LTD. เกณฑ์ราคา PO6400611 18 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

445 กระเป๋าเอกสาร หลักสูตร สพฐ.7          21,400.00           21,400.00 บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400612 19 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

446 จ้างเขียนเอกสารวิชาการ          50,000.00           50,000.00 นางสาวสุปรียา แก้วละเอียด เกณฑ์ราคา PO6400613 20 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

447 เขียนเอกสารวิชาการ          50,000.00           50,000.00 เรืองรวี พิชัยกุล เกณฑ์ราคา PO6400614 20 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

448 ค่าจ้างถอดเทป              750.00               750.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400615 20 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

449 จ้างท่ีปรึกษา เพ่ือศึกษาเร่ืองบทบัญญัติทาง

กฎหมายว่าด้วยสิทธิท่ีถูกลือมและแนวทางแก้ไข

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (Right to be forgotten)

       140,000.00         140,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกณฑ์ราคา PO6400616 20 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

450 จ้างท่ีปรึกษากษาเร่ืองบทบัญญัติทางกฎหมาย

เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทรมานและ

การบังคับให้บุคคลสูญหาย

       150,000.00         150,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกณฑ์ราคา PO6400617 20 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

451 จัดซ้ือหนังสือด้านรัฐศาสตร์ จ านวน 6 เล่ม            8,500.50             8,500.50 BOOKNET CO.,LTD. เกณฑ์ราคา PO6400618 21 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

452 จ้างเขียนอธิบายค าส าคัญท่ีเก่ียวกับการเมืองการ

ปกครอง จ านวน 5 บทความ

         10,000.00           10,000.00 นายศิวพล ชมภูพันธ์ เกณฑ์ราคา PO6400619 21 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

453 จ้างเขียนอธิบายค าส าคัญท่ีเก่ียวกับการเมืองการ

ปกครอง จ านวน 22 บทความ

         44,000.00           44,000.00 นายยุทธพร  อิสรชัย เกณฑ์ราคา PO6400620 21 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

454 ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ขนาด 16*11*3.5 น้ิว 

จ านวน 45 ใบ

         13,500.00           13,500.00 บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400622 27 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

455 น้ าด่ืม ส าหรับจัดประชุม            6,013.94             6,013.94 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400623 28 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

456 เว็บไซต์ขายหนังสือออนไลน์ 1 งาน            6,000.00             5,438.80 บริษัท คลิกเน็กซ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400625 28 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

457 โปรแกรม Kaspersky Anti-Virus 12 ชุด          40,000.00           36,915.00 บริษัท เอซอฟท์วัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400626 28 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

458 จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคล        150,000.00         150,000.00 บริษัท โอติก เน็ตเวิร์ค จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400627 28 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

459 เคร่ืองส ารองไฟ 20 เคร่ือง          55,000.00           47,080.00 บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400628 28 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

460 จัดพิมพ์หนังสือ 200 เล่ม          20,000.00           18,404.00 บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400630 31 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

461 เว็บไซต์ส าเร็จรูป            6,000.00             5,895.70 บริษัท คลิกเน็กซ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400631 31 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

462 ค่าจ้างล่ามแปลภาษาฉับพลันออนไลน์            9,844.00             9,844.00 บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400632 31 พ.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

463 โปรแกรม Microsoft Office 2019 จ านวน 7 ชุด          35,000.00           21,721.00 บริษัท สวัสดี เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400633 1 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

464 พิมพ์คู่มือ 600 เล่ม          70,000.00           32,100.00 บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400636 2 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

465 ออกแบบartwork          30,000.00             5,000.00 จันทรา  พีระขจร เกณฑ์ราคา PO6400637 2 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

466 พิมพ์หนังสือ 200 เล่ม          36,380.00           36,380.00 บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400638 2 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

467 พิมพ์วารสารภาษาอังกฤษ 500 เล่ม          80,000.00           62,488.00 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400639 2 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

468 พิมพ์รายงานประจ าปี 1500 เล่ม        250,000.00         229,515.00 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400640 2 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

469 จ้างออกแบบartwork          38,000.00           36,000.00 จันทรา  พีระขจร เกณฑ์ราคา PO6400641 2 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

470 artwork e book          12,000.00           12,000.00 นายธวัชชัย อุยมา เกณฑ์ราคา PO6400642 2 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

471 ซ้ือหนังสือภาษาไทยด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการ

ปกครอง จ านวน 29 เล่ม

           7,595.00             7,595.00 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกณฑ์ราคา PO6400644 4 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

472 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ Notebook 8 เคร่ือง / ชุด

ไมค์ประชุม 4 เคร่ือง

       280,000.00         273,064.00 บริษัท สวัสดี เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400645 4 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

473 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ อาคารร าไพพรรณี        208,920.93         208,920.93 บริษัท สยามไดก้ินเซลส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400646 7 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

474 ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองควบคุมความช้ืน และค่าสอบ

เทียบเคร่ืองวัดอุณหูมิและความช้ืนสัมพัทธ์

         68,480.00           68,480.00 บริษัท กาเซีย จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400647 7 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

475 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ศูนย์ข้อมูล

พระปกเกล้าศึกษา ช้ัน 4 อาคารร าไพพรรณี

         57,353.07           57,353.07 บริษัท สยามไดก้ินเซลส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400648 7 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

476 จัดซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ

ด้านรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง จ านวน 25 

เร่ือง

         87,760.00           87,760.00 BOOKNET CO.,LTD. เกณฑ์ราคา PO6400649 8 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

477 ท าประกันคอมพิวเตอร์ จ านวน 158 เคร่ือง 1 ปี        260,000.00         243,004.00 บริษัท สุพรีม ดิสทีบิวชัน (ไทยแลนด์) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400650 8 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

478 จ้างเก็บข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

400 ตัวอย่าง

       220,000.00         219,350.00 บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400651 8 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

479 จ้างพิมพ์สูจิบัตร 200 เล่ม          70,620.00           70,620.00 บริษัท ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดี จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400652 9 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

480 ค่าซ่อมแซมผนังห้องน้ าชาย ช้ัน 1 อาคารร าไพ

พรรณี

         96,600.00           96,600.00 บริษัท ช่างซ่อมบ้าน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400653 9 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

481 ค่าจ้างด าเนินการเก็บข้อมูล เร่ือง ประชาธิปไตย

ในความคิดของฮันนาห์ อาเรนท์

         60,000.00           60,000.00 นางสาวณฐิญาณ์ งามข า เกณฑ์ราคา PO6400654 9 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

482 จ้างเขียนอธิบายค าส าคัญท่ีเก่ียวกับการเมืองการ

ปกครอง จ านวน 20 ค า

         40,000.00         400,000.00 ผศ.ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล เกณฑ์ราคา PO6400655 10 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

483 จ้างเขียนอธิบายค าส าคัญท่ีเก่ียวกับการเมืองการ

ปกครอง จ านวน 20 บทความ

         40,000.00           40,000.00 ศุทธิกานต์  มีจ่ัน เกณฑ์ราคา PO6400656 10 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

484 จัดซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ

ด้านรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง จ านวน 17 

เร่ือง

         85,930.00           85,930.00 BOOKNET CO.,LTD. เกณฑ์ราคา PO6400657 10 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

485 จัดซ้ือหนังสือภาษาต่างประเทศด้านรัฐศาสตร์

การเมืองการปกครอง จ านวน 62 เร่ือง

         58,986.00           58,986.00 BOOKNET CO.,LTD. เกณฑ์ราคา PO6400658 10 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

486 จ้างวิเคราะห์ร่างกฎหมาย เร่ือง ร่าง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.....

         50,000.00           45,000.00 ผศ.ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล เกณฑ์ราคา PO6400659 10 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

487 จ้างถอดเทป              900.00               900.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400661 14 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

488 artwork e book          20,000.00           20,000.00 จันทรา  พีระขจร เกณฑ์ราคา PO6400662 14 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

489 ค่าจ้างถอดเทปการสัมภาษณ์อาจารย์ 

โครงการวิจัย

           1,800.00             1,800.00 นายธีทัต จันทราพิชิต เกณฑ์ราคา PO6400663 15 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

490 พิมพ์การ์ดงานกฐิน 5000 ชุด          31,458.00           31,458.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400664 17 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

491 ค่าเปล่ียนไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า 3 เคร่ือง  ณ 

พิพิธภัณฑ์ฯ

           9,240.00             9,240.00 บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400665 17 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

492 ค่าจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ปัญหาของ

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ.

2562

         35,000.00           35,000.00 รองศาสตราจารย์ สายฝน  สุเอียนทรเมธี เกณฑ์ราคา PO6400666 17 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

493 จ้างอาจารย์ประเมินผล        200,000.00         200,000.00 รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร เกณฑ์ราคา PO6400667 17 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

494 ค่าเปล่ียนไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า 4 เคร่ือง 

สถาบันพระปกเกล้า

         11,880.00           11,880.00 บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400668 17 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

495 ค่าจ้างผลิตรายการโทรทัศน์สถาบันพระปกเกล้า 

(ปี 6) ผลิตและออกอากาศรายการ The Key...

ไขการเมืองเร่ืองใกล้ตัว ปี 6

     4,500,000.00       4,500,000.00 บริษัท ซันโซดิแอค จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400669 17 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

496 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 รายการ          19,976.90           19,976.90 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400670 18 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

497 น้ าด่ืมส าหรับงานประชุม            8,764.37             8,764.37 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400671 18 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

498 จ้างถอดเทป              450.00               450.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400672 21 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

499 ระบบส่ือประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital 

Signage)

         52,700.00           52,622.60 บริษัท ริเวอร์พลัส จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400674 22 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

500 จ้างเขียนเอกสารวิชาการ          70,000.00           70,000.00 ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ เกณฑ์ราคา PO6400675 23 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

501 จ้างพิมพ์หนังสือ 1000 เล่ม        117,700.00         117,700.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400678 23 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

502 ไมค์ส าหรับประชุมคอนเฟอร์เรนซ์        120,000.00           76,077.00 บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400679 23 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

503 สูจิบัตร 1000 เล่ม        126,260.00         126,260.00 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400681 23 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

504 จ้างแปล 12 หน้า            7,704.00             7,704.00 บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400682 23 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

505 จัดซ้ือหนังสือภาษาต่างประเทศด้านรัฐศาสตร์ 

จ านวน 3 เล่ม

           5,197.50             5,197.50 BOOKNET CO.,LTD. เกณฑ์ราคา PO6400683 24 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

506 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ          43,070.00           42,208.60 บริษัท มิลเล่ียนเฮด กรุ๊ป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400684 24 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

507 เม้าส์ไร้สาย 15 อัน            8,250.00             8,100.00 บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400685 24 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

508 อุปกรณ์พรีเซนเทช่ัน ไร้สาย 6 อัน            7,200.00             7,200.00 บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400686 24 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

509 ค่าจ้างถอดเทปงานวิจัย การสัมภาษณ์เชิงลึก 8.1

 ชม.

           2,430.00             2,430.00 นายจิรายุส จีนช้าง เกณฑ์ราคา PO6400687 29 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

510 ค่าจ้างถอดเทปงานวิจัย การสัมภาษณ์เชิงลึก 2 

ชม.

             600.00               600.00 สุภารัตน์ พรมสวัสด์ิ เกณฑ์ราคา PO6400688 29 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

511 โล่ 1 ช้ิน            2,000.00             1,819.00 บริษัท ชาโต เดอ อาร์ต จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400689 29 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

512 ค่าจ้างล่ามแปลภาษาไทย-อังกฤษ โครงการ

จัดท าหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความ

เสมอภาคระหว่างเพศส าหรับผู้บริหาร  14 ,20 

กค.64

         19,987.60           19,987.60 บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400690 29 มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

513 ค่าจ้างออกแบบ          30,000.00           28,890.00 นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล เกณฑ์ราคา PO6400691 1 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

514 พิมพ์หนังสือ 1500 เล่ม        250,000.00         234,972.00 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400692 1 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

515 จ้างเก็บข้อมูล          50,000.00           50,000.00 นางสาวปาริชาติ สิงหารุณ เกณฑ์ราคา PO6400693 1 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

516 บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับระบบ

บริหารคุณภาพ

         36,380.00           36,380.00 บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400695 2 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

517 ค่าบริการศึกษาดุงานในประเทศหลักสูตร ปศส.

19 วันท่ี 22 - 24  ต.ค. 64

     1,314,000.00       1,314,000.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400697 5 ก.ค. 64 คัดเลือก

518 ค่าน้ าด่ืม ขนาด 330 ml จ านวน 90 แพ็ค เพ่ือใช้

ในการจัดประชุม ณ พิพิธภัณฑ์ฯ

           4,950.78             4,950.78 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400698 5 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

519 จัดซ้ือกล่องกระดาษ 300 ใบ            7,062.00             7,062.00 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) เกณฑ์ราคา PO6400699 6 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

520 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 300 รีม          25,500.00           25,500.00 บริษัท ไอปร้ินเอเชีย จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400700 6 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

521 จ้างถอดเทป              900.00               900.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400703 7 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

522 artwork e-book          15,000.00           15,000.00 นายธวัชชัย อุยมา เกณฑ์ราคา PO6400704 7 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

523 artwork e-book          32,100.00           28,890.00 นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล เกณฑ์ราคา PO6400705 7 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

524 ค่าบริการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2564        170,000.00         170,000.00 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เกณฑ์ราคา PO6400706 8 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

525 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 16 รายการ        417,032.50         417,032.50 บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400707 8 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

526 ครุภัณฑ์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์        122,000.00         120,799.99 บริษัท อีซีมอลล์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400709 12 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

527 ค่าเบ้ียประกันภัยและพ.ร.บ. รถยนต์ ทะเบียน 

ฮย 1986 กท

         15,173.67           15,173.67 บริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เกณฑ์ราคา PO6400710 14 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

528 จ้างถอดเทป            1,200.00             1,200.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400711 15 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

529 หมึกพิมพ์ Printer HP LaserJet MFP 

M72630dn  3 กล่อง

         10,914.00           10,914.00 บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400712 15 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

530 จ้างแปลภาษางานวิชาการ          27,000.00           27,000.00 ดวงใจ อมรกุล เกณฑ์ราคา PO6400713 15 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

531 ปกประกาศนียบัตรผ้าไหม จ านวน 700 ปก          86,135.00           86,135.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรการพิมพ์ เกณฑ์ราคา PO6400714 15 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

532 ออกแบบ artwork          20,000.00           19,902.00 นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล เกณฑ์ราคา PO6400715 15 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

533 พิมพ์หนังสือ 1000 เล่ม        100,000.00           95,765.00 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400716 15 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

534 ออกแบบartwork          20,000.00           18,000.00 จันทรา  พีระขจร เกณฑ์ราคา PO6400717 15 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

535 จ้างล่าม+หูฟัง          15,000.00           14,862.30 บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400718 15 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

536 หนังสือ COVID-19 AND GOVERNANCE 

CRISIS REVEALS

           1,732.50             1,732.50 BOOKNET CO.,LTD. เกณฑ์ราคา PO6400719 20 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

537 ผลิตคลิปวีดีโอ รณรงค์ส่งเสริมความเป็นพลเมือง

 1 งาน

       900,000.00         900,000.00 บริษัท วันเดอร์แลนด์ ฟิล์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400720 20 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

538 ค่าประเมินหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

ระดับกลาง รุ่นท่ี 23

           8,000.00             8,000.00 รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ เกณฑ์ราคา PO6400721 21 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

539 ค่าประกันภัยรถยนต์และพ.ร.บ. ทะเบียน นง 

9276 นบ

         25,215.42           25,215.42 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400722 22 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

540 ค่าบริการระบบบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

เครือข่าย (Museum Pool) 1 ปี

       119,200.00         119,200.00 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เกณฑ์ราคา PO6400723 27 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

541 จ้างเขียนอธิบายค าส าคัญท่ีเก่ียวกับการเมืองการ

ปกครอง จ านวน 15 ค า

         30,000.00           30,000.00 รศ.ดร.อรรถสิทธ์ิ  พานแก้ว เกณฑ์ราคา PO6400725 27 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

542 จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการเรียน

การสอนออนไลน์ e-Learning

       700,000.00         700,000.00 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เกณฑ์ราคา PO6400726 27 ก.ค. 64 จ้างท่ีปรึกษาโดยวิธี

ประกาศเชิญชวน

543 ค่าจ้างแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จ านวน 

65 หน้า

         30,000.00           30,000.00 น.ส.บุหลันฉาย อุดมอริยทรัพย์ เกณฑ์ราคา PO6400727 29 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

544 ถอดเทป 1.5 ชม.              450.00               450.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400728 30 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

545 ถอดเทป 5 ชม.            1,500.00             1,500.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400729 30 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

546 ถอดเทป 3 ช่ัวโมง              900.00               900.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400730 30 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

547 พิมพ์ซ้ า 1000 เล่ม          73,830.00           73,830.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400731 30 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

548 พิมพ์คู่มือ ปปร. 200 เล่ม          32,100.00           32,100.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400732 30 ก.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

549 เข็มวิทยฐานะ 1 อัน            1,070.00             1,070.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนันต์จิตติมา เกณฑ์ราคา PO6400733 2 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

550 จัดท าเข็มกิตติคุณ และเข็มวิทยฐานะ ส าหรับผู้

ได้รับประจ าปี 2564

         30,623.40           30,623.40 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนันต์จิตติมา เกณฑ์ราคา PO6400735 3 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

551 artwork หนังสือ          40,000.00           35,096.00 นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล เกณฑ์ราคา PO6400736 4 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

552 พิมพ์หนังสือ 500 เล่ม        160,000.00         159,965.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400737 4 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

553 เข็มสถาบันพระปกเกล้า (ชุบทอง) จ านวน 600 

ชุด

       141,240.00         141,240.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนันต์จิตติมา เกณฑ์ราคา PO6400738 5 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

554 เขียนอธิบายค าส าคัญท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตร์

การเมืองการปกครองของไทย จ านวน 20 

บทความ

         40,000.00           40,000.00 ดร.ชาติชาย  มุกสง เกณฑ์ราคา PO6400739 5 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

555 เขียนอธิบายค าส าคัญท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตร์

การเมืองการปกครองของไทย จ านวน 17 

บทความ

         34,000.00           34,000.00 ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ เกณฑ์ราคา PO6400740 5 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

556 ค่าจ้างถอดเทปการสัมภาษณ์ ผศ.ดร.บัณฑิต ไกร

วิจิตร

             450.00               450.00 นางสาวณิชชา เมืองโคตร เกณฑ์ราคา PO6400742 6 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

557 ค่าจ้างถอดเทปการสัมภาษณ์ แพทย์หญิง เพชร

ดาว โต๊ะมีนา

             300.00               300.00 นางสาวณิชชา เมืองโคตร เกณฑ์ราคา PO6400743 6 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

558 ค่าจ้างถอดเทปการสัมภาษณ์ ผศ.เอกรินทร์ ต่วน

ศิริ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี

             300.00               300.00 นางสาวณิชชา เมืองโคตร เกณฑ์ราคา PO6400744 6 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

559 ค่าจ้างถอดเทปการสัมภาษณ์ ผศ.แพร ศิริศักด์ิ

ด าเกิง

             450.00               450.00 นางสาวณิชชา เมืองโคตร เกณฑ์ราคา PO6400745 6 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

560 ค่าจ้างถอดเทปการสัมภาษณ์ นายบุญโชติ บุญย

เกียรติ

             300.00               300.00 นางสาวณิชชา เมืองโคตร เกณฑ์ราคา PO6400746 6 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

561 จัดท าเว็บไซต์อวยพรและร่วมบริจาคออนไลน์          50,000.00           50,000.00 บริษัท โปรเฟส เทค อินโนเวช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400747 10 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

562 ซ้ือสิทธ์ิการใช้โปรแกรม Mentimeter 

Education Pro Edition

         22,363.00           22,363.00 บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400748 10 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

563 ซ้ือหนังสือ Ontological security and 

status-seeking : Thailand's proactive 

behaviours during the decond world war

           5,940.00             5,940.00 BOOKNET CO.,LTD. เกณฑ์ราคา PO6400749 10 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

564 จ้างออกแบบ e book            7,320.00             7,300.00 จันทรา  พีระขจร เกณฑ์ราคา PO6400751 10 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

565 จ้างถอดเทป            3,000.00             3,000.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400752 10 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

566 จ้างถอดเทป            1,650.00             1,650.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400754 11 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

567 จ้างถอดเทป            1,350.00             1,350.00 นางสาวณัชชา สรรพินทกุล เกณฑ์ราคา PO6400755 11 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

568 แผ่นพับ 1500 แผ่น          20,000.00           17,622.90 บริษัท ธรรมดาเพรส จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400756 11 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

569 จ้างแปลเอกสารไทย-อังกฤษ            6,500.00             6,500.00 ดวงใจ อมรกุล เกณฑ์ราคา PO6400757 13 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

570 จ้างแปลเอกสารไทย-อังกฤษ            7,500.00             7,500.00 ดวงใจ อมรกุล เกณฑ์ราคา PO6400758 13 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

571 จ้างแปลเอกสารอังกฤษ-ไทย            6,500.00             6,500.00 ดวงใจ อมรกุล เกณฑ์ราคา PO6400759 13 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

572 จ้างแปลเอกสารอังกฤษ-ไทย            6,000.00             6,000.00 ดวงใจ อมรกุล เกณฑ์ราคา PO6400760 13 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

573 น้ าด่ืม 600 ซีซี 100 แพ็ค , น้ าด่ืม 330 ซีซี 100 

แพ็ค

         12,027.87           12,027.87 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400761 16 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

574 ค่าถอดเทปสัมภาษณ์ โครงการวิจัย Trust 

Building

             900.00               900.00 นางสาวณิชชา เมืองโคตร เกณฑ์ราคา PO6400762 17 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง
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575 ค่าจ้างผลิตส่ือ        269,640.00         269,640.00 บริษัท อินไซด์ โปรดักช่ันเฮ้าส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400763 17 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

576 ค่าตรวจเช็คและเปล่ียนน้ ายาถังดับเพลิงชนิดผง

เคมีแห้ง

           5,136.00             5,136.00 บริษัท เบสท์เวิลด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400764 17 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

577 ซ้ือหนังสือ          23,232.00           23,232.00 บริษัท ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400765 18 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

578 จ้างเขียนเอกสารวิชาการ          20,000.00           20,000.00 นางเมทินี พงษ์เวช เกณฑ์ราคา PO6400766 19 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

579 จ้างเขียนเอกสารวิชาการ          20,000.00           20,000.00 นางสาวสุเพ็ญศรี พ่ึงโคกสูง เกณฑ์ราคา PO6400767 19 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

580 จ้างเขียนเอกสารวิชาการ          20,000.00           20,000.00 เรืองรวี พิชัยกุล เกณฑ์ราคา PO6400768 19 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

581 จ้างเขียนเอกสารวิชาการ          20,000.00           20,000.00 นายจะเด็จ เชาวน์วิไล เกณฑ์ราคา PO6400769 19 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

582 การการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า คร้ัง

ท่ี 23 (KPI Congress 23) ระหว่างวันท่ี 5 - 7 

พย.64

       900,000.00         899,000.00 บริษัท ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดี จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400770 19 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

583 จ้างท า 2d          98,000.00           98,000.00 นางสาววรรวิสาข์ อินทรครรชิต เกณฑ์ราคา PO6400771 19 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

584 ค่าจ้างถอดเทปการสัมภาษณ์ โครงการ Trust 

Building

             900.00               900.00 นางสาวณิชชา เมืองโคตร เกณฑ์ราคา PO6400772 20 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

585 ค่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน ฮษ 6630 กท          18,444.66           18,444.66 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด(มหาชน) เกณฑ์ราคา PO6400773 20 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

586 Switch 24 port 3 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง          29,614.39           29,614.39 บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400774 20 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

587 ออกแบบและจัดพิมพ์สูจิบัตรงานประชุมวิชาการ

สถาบันพระปกเกล้า 200 เล่ม

         96,300.00           96,300.00 บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400775 20 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

588 ผลิตสปอตโทรทัศน์ สปอตวิทยุ และวิดีทัศน์เปิด

งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า คร้ังท่ี 22

       250,000.00         250,000.00 บริษัท ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดี จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400776 20 ส.ค. 64 คัดเลือก

589 ต่ออายุการใช้งาน Program Zoom 1 ปี          88,703.00           88,703.00 บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400778 23 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

590 ต่ออายุโปแกรม Adobe Creative Cloud 4 

License

         75,000.00           72,332.00 บริษัท เอซอฟท์วัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400779 23 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

591 จ้างผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

2564

       490,000.00         490,000.00 บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400780 23 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

592 ตลับหมึกพิมพ์ 3 รายการ          91,014.20           91,014.20 บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400781 23 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

593 วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์          10,000.00           10,000.00 นายพรชัย แก้วประเสริฐ เกณฑ์ราคา PO6400782 24 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

594 จ้างท าโล่ 10 ช้ิน          25,000.00           19,795.00 บริษัท ชาโต เดอ อาร์ต จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400783 24 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

595 ค่าจ้างถอดเทปการสัมภาษณ์ พลตรี ธีรา แดหวา

 ตัวแทนกองอ านวยการรักษาความม่ันคงใน

ราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า

             450.00               450.00 นางสาวณิชชา เมืองโคตร เกณฑ์ราคา PO6400784 25 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

596 ค่าถอดเทปแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย            5,400.00             5,400.00 นางสาวศุภณัฐฐา ทรัพย์ส ารวย เกณฑ์ราคา PO6400785 25 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

597 พิมพ์คู่มือ 75 เล่ม          15,000.00           14,766.00 บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400786 26 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

598 พิมพ์หนังสือ 600 เล่ม          70,000.00           60,348.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400787 26 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

599 พิมพ์หนังสือ 600 เล่ม          70,000.00           69,443.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400788 26 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

600 จ้างพิมพ์หนังสือ 600 เล่ม          70,000.00           61,525.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400789 26 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

601 จ้างพิมพ์หนังสือ 600 เล่ม          70,000.00           63,558.00 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400790 26 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

602 จ้างพิมพ์หนังสือ 600 เล่ม          70,000.00           66,768.00 บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400791 26 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

603 พิมพ์หนังสือ 600 เล่ม          70,000.00           63,846.90 บริษัท ธรรมดาเพรส จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400792 26 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

604 จ้างartwork          25,000.00           10,500.00 จันทรา  พีระขจร เกณฑ์ราคา PO6400793 26 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

605 จ้างพิมพ์หนังสือ 600 เล่ม          60,000.00           34,721.50 บริษัท ธรรมดาเพรส จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400794 26 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

606 จ้างแปลภาษา        110,000.00         110,000.00 บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400795 26 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

607 ซ้ือหนังสือด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง 

จ านวน 46 เล่ม

         13,014.10           13,014.10 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกณฑ์ราคา PO6400796 27 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

608 ค่าจ้างประเมินหลักสูตรการสเริมสร้างสังคมสันติ

สุข รุ่นท่ี 12

       200,000.00         200,000.00 รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ เกณฑ์ราคา PO6400797 30 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

609 ค่าประกันภัยโบราณวัตถุ จ านวน 9 รายการ            2,146.42             2,146.42 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด(มหาชน) เกณฑ์ราคา PO6400798 30 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

610 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องส านักงานช้ัน 5 

จ านวน 2 เคร่ือง

         10,670.04           10,670.04 บริษัท สยามไดก้ินเซลส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400799 30 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

611 ผลิตกระเป๋าลายพับเก็บได้ 1,200 ใบ        121,980.00         121,980.00 บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400800 30 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

612 ชุดกระเป๋า + กล่องพลาสติก 3 รายการ รวม 

450 ใบ

       112,050.00         112,050.00 บริษัท เจ.ซี.เจ. จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400801 30 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

613 จ้างประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิ

บาลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. รุ่นท่ี 7

         80,000.00           80,000.00 มณิศา  วศินารมณ์ เกณฑ์ราคา PO6400802 30 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

614 วัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ            9,988.39             9,988.39 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400803 30 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

615 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศระบบ VRV ช้ัน 6 

อาคารร าไพพรรณี

         12,519.00           12,519.00 บริษัท สยามไดก้ินเซลส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400804 30 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

616 ค่าจ้างเก็บข้อมูล เร่ือง เงินทางการเมืองในมุมเชิง

เปรียบเทียบกรณีศึกษาประเทศไทย สหราช

อาณาจักร และสวีเดน

         45,000.00           45,000.00 ศ.ดร. ไชยันต์ ไชยพร เกณฑ์ราคา PO6400805 30 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

617 ค่าปรับปรุงระบบโครงข่ายไร้สาย (WIFI) ภายใน

อาคารอนุรักษ์

         63,718.50           63,718.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิสเน็ต เซ็นเตอร์ เกณฑ์ราคา PO6400806 30 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

618 จ้างเขียนเอกสารวิชาการ          20,000.00           20,000.00 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย เกณฑ์ราคา PO6400807 31 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

619 จ้างออกแบบartwork          15,000.00           12,000.00 นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล เกณฑ์ราคา PO6400808 31 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

620 พิมพ์หนังสือ 1000 เล่ม          60,000.00           49,220.00 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400809 31 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

621 จ้างท าแฟลชการ์ด        133,750.00         133,750.00 บริษัท พรีเม่ียม เพอร์เฟค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400810 31 ส.ค. 64 เฉพาะเจาะจง

622 Add-ons Zoom Large Meeting 1000 

Participants 1 Year

         55,000.00           52,430.00 บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400811 1 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

623 พิมพ์หนังสือ          49,755.00           49,755.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400812 3 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

624 พิมพ์หนังสือ 800 เล่ม          73,616.00           73,616.00 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400813 3 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

625 จ้างออกแบบartwork          17,000.00           17,000.00 นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล เกณฑ์ราคา PO6400814 3 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

626 จ้างแปลเอกสารวิชาการ          15,000.00           15,000.00 ดวงใจ อมรกุล เกณฑ์ราคา PO6400815 3 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

627 จ้างแปลภาษา          15,000.00           15,000.00 ดวงใจ อมรกุล เกณฑ์ราคา PO6400817 3 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

628 จ้างแปลภาษา          15,000.00           15,000.00 ดวงใจ อมรกุล เกณฑ์ราคา PO6400819 3 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

629 เข็มสถาบันพระปกเกล้า ชุบนาก พร้อมกล่อง

ก ามะหย่ี จ านวน 400 อัน

         94,160.00           94,160.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนันต์จิตติมา เกณฑ์ราคา PO6400820 5 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

630 ผลิตแผ่นพับ 30000 แผ่น          90,950.00           89,880.00 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400822 7 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

631 จ้างออกแบบartwork          35,000.00           29,000.00 นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล เกณฑ์ราคา PO6400823 7 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

632 จ้างออกแบบartwork          17,000.00           17,000.00 นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล เกณฑ์ราคา PO6400824 8 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

633 พิมพ์หนังสือ 500 เล่ม          50,000.00           47,347.50 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400825 8 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

634 จ้างพิมพ์หนังสือ 500 เล่ม        100,000.00           97,584.00 บริษัท ธรรมดาเพรส จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400826 8 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

635 จ้างพิมพ์หนังสือ 500 เล่ม          70,000.00           65,805.00 บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400827 8 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

636 ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง            8,400.00             8,400.00 บริษัท โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400831 10 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

637 ค่าแปลเอกสารภาษาไทยเป้นภาษอังกฤษ          15,500.00           15,500.00 ดวงใจ อมรกุล เกณฑ์ราคา PO6400832 10 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

638 ปกใส่ประกาศนียบัตรผ้าไหม จ านวน 500 ปก          61,525.00           61,525.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรการพิมพ์ เกณฑ์ราคา PO6400834 13 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

639 จ้างเขียนบทความ          20,000.00           20,000.00 นางสาวชเนตตี ทินนาม เกณฑ์ราคา PO6400835 14 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

640 จ้างผลิตโล่        150,000.00         149,842.80 บริษัท ชาโต เดอ อาร์ต จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400836 14 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

641 พิมพ์หนังสือ 200 เล่ม          30,000.00           26,108.00 บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400838 15 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

642 พิมพ์หนังสือ 1000 เล่ม        112,778.00         112,778.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400839 15 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

643 ค่าจ้างถอดเทป โครงการ Trust Building              900.00               900.00 นายจิรายุส จีนช้าง เกณฑ์ราคา PO6400840 15 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

644 พิมพ์หนังสือ 1000เล่ม        100,000.00           96,300.00 บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400842 17 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

645 ผลิตโล่ 8 อัน          17,976.00           17,976.00 บริษัท ชาโต เดอ อาร์ต จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400843 17 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

646 ออกแบบ artwork          20,000.00           20,000.00 นายสุชาติ วิวัฒน์ตระกูล เกณฑ์ราคา PO6400844 17 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

647 ส ารองคลังพัสดุส่วนกลาง          27,285.00           27,285.00 บริษัท ไอปร้ินเอเชีย จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400845 17 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

648 จัดซ้ือชุดตรวจ ATK  จ านวน 300 ชุด          30,000.00           30,000.00 นายชนะ สัจจะปรเมษฐ เกณฑ์ราคา PO6400846 20 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

649 วัสดุส านักงาน          62,498.70           62,498.70 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PO6400847 22 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

650 ค่าอาหารเพ่ือการจัดกิจกรรมเวทีเสนอโนยบาย

สาธารณะของสภาพลเมืองร้อยเอ็ด

         50,600.00           50,600.00 บริษัท โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400852 22 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

651 เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร ปปร.25            5,082.00             5,082.00 ร้านอาทรพาณิชย์ เกณฑ์ราคา PO6400853 22 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

652 พิมพ์ใบรับรอง            2,439.60             2,439.60 บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400854 22 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

653 จ้างถอดเทป              900.00               900.00 นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน เกณฑ์ราคา PO6400855 22 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

654 พิมพ์ 1000 เล่ม          60,000.00           36,273.00 บริษัท ธรรมดาเพรส จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400856 22 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

655 ค่าจ้างผลิตชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี "มองสยาม 

ตามรอยพระปกเกล้า" เพ่ิมเติม จังหวัดล าพูน

       480,000.00         480,000.00 บริษัท ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดี จ ากัด เกณฑ์ราคา PO6400859 23 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  งบประมำณ  รำคำกลำง ผู้รับจ้ำง เหตุผล เลขท่ีใบส่ังจ้ำง วันท่ี วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

656 วัสดุส านักงาน          84,423.00           84,423.00 บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา PO6400860 24 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง

657 เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า ช้ัน 1 และ ช้ัน 

2 อย่างละ 1 อัน

         82,069.00           82,069.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนันต์จิตติมา เกณฑ์ราคา PO6400863 28 ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง
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ปัญหาและอุปสรรค การจัดซื้อจัดจ้าง 
1. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

บางครั้งไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (ระบบไม่เสถียร) ทำให้การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างต้องหยุดชะงัก 

2. ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีเป็นจำนวนมาก มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่ชัดเจนของข้อมูล ก่อให้เกิด

ปัญหาการตีความในการปฏิบัติงาน 

3. ระยะเวลาในการดำเนินงานกระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการ จัดซ้ือจัดจ้างได้ 

4. ผู้ต้องการใช้งานส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างมาให้ดำเนินการไม่ถูกต้องครบถ้วน ส่งผลทำให้เกิด ความล่าช้าในการดำเนินงาน 

5. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามสัญญาและตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ไม่เป็นตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบ หนังสือเวียน ที่ออกใหมใ่ห้ละเอียด ถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน 

2. ประสานและติดตามให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน 


