
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



ล ำดับ รำยกำร
 วงเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรจัดหำ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผล

วันท่ีของสัญญำหรือ

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง

1 จัดท ำคู่มือนักศึกษำจ ำนวน 55 เล่ม                  12,829.30            12,829.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 12 ต.ค. 60

2 ค่ำท่ีพัก อำหำร และเคร่ืองด่ืม วันท่ี 14-16 ต.ค.60                506,100.00          506,100.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมสีมำธำนี โรงแรมสีมำธำนี เกณฑ์รำคำ 12 ต.ค. 60

3 รถบัส 4 คัน วันท่ี 14-16 ต.ค.60                128,000.00          128,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 12 ต.ค. 60

4 ประ9สุขภำพประจ ำปีงบประมำณ 2561              2,496,075.05        2,496,075.05 คัดเลือก บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด(มหำชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด(มหำชน) เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 9 ต.ค. 60

5 ค่ำห้องพัก อำหำร กิจกรรมปัจฉิม วันท่ี 31 ต.ค.-2 พ.ย.60                366,200.00          366,200.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมสเปลนดิด เขำใหญ่ โรงแรมสเปลนดิด เขำใหญ่ เกณฑ์รำคำ 12 ต.ค. 60

6 ประกันภัยรถยนต์ช้ัน 1                  27,508.63            27,508.63 เฉพำะเจำะจง บริษัท นวมินทร์ฮอนด้ำ ออโตโมบิล จ ำกัด บริษัท นวมินทร์ฮอนด้ำ ออโตโมบิล จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 16 ต.ค. 60

7 ประกันภัยรถยนต์                  34,993.28            34,993.28 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) เกณฑ์รำคำ 24 ต.ค. 60

8 กระเป๋ำเอกสำร 130 ใบ                  49,380.50            49,380.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ำกัด บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 16 ต.ค. 60

9 กระเป๋ำเอกสำร 150 ใบ                  56,977.50            56,977.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ำกัด บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 16 ต.ค. 60

10 ค่ำอำหำรเย็นวันท่ี 4 พ.ย.60                162,500.00          162,500.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมเซ็นทรำศูนย์รำชกำร และคอนเวนชัน

เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

โรงแรมเซ็นทรำศูนย์รำชกำร และคอนเวนชัน

เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

เกณฑ์รำคำ 17 ต.ค. 60

11 คู่มือนักศึกษำ ปรม.17                  40,125.00            10,125.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัน แพคเกจจ้ิง (2014) จ ำกัด บริษัท ซัน แพคเกจจ้ิง (2014) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 17 ต.ค. 60

12 ค่ำจ้ำงประเมินหลักสูตร ปศส.16                200,000.00          200,000.00 เฉพำะเจำะจง รศ.ดร.พุทธกำล  รัชธร รศ.ดร.พุทธกำล  รัชธร เกณฑ์รำคำ 12 ต.ค. 60

13 ค่ำจ้ำงเหมำรถบัสปรับอำกำศงำนกฐินพระรำชทำนวันท่ี 

14-15 ต.ค.60

                 52,000.00            52,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 12 ต.ค. 60

14 ค่ำท่ีพัก อำหำร และเคร่ืองด่ืม วัน่ี 14-15 ต.ค.60                  95,700.00            95,700.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมสีมำธำนี โรงแรมสีมำธำนี เกณฑ์รำคำ 12 ต.ค. 60

15 ค่ำจ้ำงรถบัสปรับอำกำศ พิธีเปิด หลักสูตร ปศส.วันท่ี 19 ต.ค.

60

                 22,500.00            22,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 12 ต.ค. 60

16 จ้ำงผลิตส่ิงพิมพ์                148,195.00          148,195.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 12 ต.ค. 60

17 ค่ำจ้ำงรถบัสปรับอำกำศ กิจกรรมดูงำน หลักสูตร ปบถ.4วันท่ี

19-21 ต.ค.60

                 64,000.00            64,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 12 ต.ค. 60

18 จ้ำงวิทยำกรกลุ่มสัมพันธ์ TAG 8                  20,000.00            20,000.00 เฉพำะเจำะจง นรัฐ คุณะวัฒนำกรณ์ นรัฐ คุณะวัฒนำกรณ์ เกณฑ์รำคำ 12 ต.ค. 60

สถำบันพระปกเกล้ำ

ประจ ำปีงบประมำณ 2561
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ล ำดับ รำยกำร
 วงเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรจัดหำ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผล

วันท่ีของสัญญำหรือ

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง

19 จัดท ำกระเป๋ำเอกสำรนักศึกษำ TAG 8                  25,840.50            25,840.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ำกัด บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 12 ต.ค. 60

20 ส ำรองวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวและงำนประชุ1รมกำรฯของ

สถำบัน

                  4,868.50              4,868.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 17 ต.ค. 60

21 จ้ำงผลิตส่ือวีดีทัศน์ (เปิด) งำนประชุมวิชำกำรสถำบัน

พระปกเกล้ำ

                 53,500.00            53,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อัพเลเวล จ ำกัด บริษัท อัพเลเวล จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 18 ต.ค. 60

22 จ้ำงท ำพวงมำลำสถำบันพระปกเกล้ำ                  48,150.00            48,150.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สร้ำงสรรค์งำนศิลป์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สร้ำงสรรค์งำนศิลป์ เกณฑ์รำคำ 18 ต.ค. 60

23 ค่ำจ้ำงเหมำรถบัสปรับอำกำศดูงำนสมุทรปรำกำร ปธก.19                  30,000.00            30,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 17 ต.ค. 60

24 ค่ำห้องพักและอำหำร KPI 19 วันท่ี 9-12 พ.ย.60                140,000.00          140,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรม รอยัลปร๊ินเซส หลำนหลวง โรงแรม รอยัลปร๊ินเซส หลำนหลวง เกณฑ์รำคำ 24 ต.ค. 60

25 ค่ำจ้ำงเหมำรถปรับอำกำศ 2 ช้ัน 50 ท่ีน่ัง TAG 8 วันท่ี 4-5 

พ.ย.60

                 60,000.00            60,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บุญดีทรำนสปอร์ต จ ำกัด บริษัท บุญดีทรำนสปอร์ต จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 24 ต.ค. 60

26 ค่ำจัดจ้ำงโรงแรมงำน KPI 19 วันท่ี 10-11 พ.ย.60                  82,000.00            82,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรม ตรัง กรุงเทพ โรงแรม ตรัง กรุงเทพ เกณฑ์รำคำ 22 ต.ค. 60

27 ค่ำจ้ำงเหมำรถตู้รับส่งผู้เข้ำร่วมประชุมต่ำงชำติงำน KPI19 

วันท่ี 9-12 พ.ย.60

                 64,200.00            64,200.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรม รอยัลปร๊ินเซส หลำนหลวง โรงแรม รอยัลปร๊ินเซส หลำนหลวง เกณฑ์รำคำ 24 ต.ค. 60

28 จ้ำงแปลเอกสำร                   8,250.00              8,250.00 เฉพำะเจำะจง ดวงใจ อมรกุล ดวงใจ อมรกุล เกณฑ์รำคำ 24 ต.ค. 60

29 ผลิตไดอำร่ี                485,512.50          485,512.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ท็อปครำฟท์ส จ ำกัด บริษัท ท็อปครำฟท์ส จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 31 ต.ค. 60

30 จ้ำงเหมำรถบัสกิจกรรมปัญฉิมนิเทศ จ.นครรำชสีมำ วันท่ี 31

 ต.ค.-2 พ.ย.60

                 46,000.00            46,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.ที.เอส.แทรแวล หจก.เอ.ที.เอส.แทรแวล เกณฑ์รำคำ 24 ต.ค. 60

31 ค่ำท่ีพัก                162,000.00          162,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมปรินซ์พำเลส โรงแรมปรินซ์พำเลส เกณฑ์รำคำ 25 ต.ค. 60

32 ท ำบัตรพนักงำน                      235.40                235.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดำต้ำโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ำกัด บริษัท ดำต้ำโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 24 ต.ค. 60

33 จ้ำงเหมำรถบัสกิจกรรมสัมมนำในวันท่ี 27-29 ต.ค.60                  36,000.00            36,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.ที.เอส.แทรแวล หจก.เอ.ที.เอส.แทรแวล เกณฑ์รำคำ 24 ต.ค. 60

34 จ้ำงท ำบันทึกเทปและตัดต่องำน KPI 19                340,000.00          340,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเช่ียน มีเดีย จ ำกัด บริษัท โอเช่ียน มีเดีย จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 24 ต.ค. 60

35 ค่ำจ้ำงท ำกระเป๋ำใส่เอกสำรนักศึกษำ หลักสูตร ปธพ.รุ่นท่ี 6                  35,000.00            35,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ำกัด บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 31 ต.ค. 60

36 วัสดุส ำนักงำน                  39,376.00            39,376.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 2 พ.ย. 60
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ล ำดับ รำยกำร
 วงเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรจัดหำ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผล

วันท่ีของสัญญำหรือ

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง

37 ค่ำจ้ำงเหมำรถบัสปรับอำกำศ 2 ช้ัน 50 ท่ีน่ังในวันท่ี 4-5 

พ.ย.60

                 60,000.00            60,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 31 ต.ค. 60

38 ค่ำจ้ำงเหมำรถบัสปรับอำกำศ 2 ช้ัน 50 ท่ีน่ังในวันท่ี 3 พ.ย.60                   7,500.00              7,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 25 ต.ค. 60

39 จัดท ำคู่มือนักศึกษำหลักสูตร ปศส.16 จ ำนวน 250 เล่ม                  43,335.00            43,335.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัน แพคเกจจ้ิง (2014) จ ำกัด บริษัท ซัน แพคเกจจ้ิง (2014) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 30 ต.ค. 60

40 จ้ำงท ำจดหมำยข่ำวงำนประชุมวิชำกำร คร้ังท่ี 19                  77,040.00            77,040.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 15 พ.ย. 60

41 ประกันภัยช้ัน 1 รถยนต์ทะเบียน นง7073                  12,348.45            12,348.45 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 

จ ำกัด

เกณฑ์รำคำ 7 พ.ย. 60

42 จ้ำงจัดนิทรรศกำรงำนประชุมวิชำกำร คร้ังท่ี 19                499,990.00          499,990.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อัพเลเวล จ ำกัด บริษัท อัพเลเวล จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 25 ต.ค. 60

43 เช่ำบูธ 8 บูธ                  78,000.00            78,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อัพเลเวล จ ำกัด บริษัท อัพเลเวล จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 31 ต.ค. 60

44 วัสดุส ำนักงำน                  30,227.50            30,227.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัน แพคเกจจ้ิง (2014) จ ำกัด บริษัท ซัน แพคเกจจ้ิง (2014) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 31 ต.ค. 60

45 จัดท ำป้ำยทองเหลืองขนำด 15 x 53 เซนติเมตร                   3,745.00              3,745.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ชำโต เดอ อำร์ต จ ำกัด บริษัท ชำโต เดอ อำร์ต จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 6 พ.ย. 60

46 ค่ำจ้ำงแปลเอกสำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรงำน KPI 19                  24,000.00            24,000.00 เฉพำะเจำะจง ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ เกณฑ์รำคำ 6 พ.ย. 60

47 จัดพิมพ์สูจิบัตรงำนประชุมวิชำกำรคร้ังท่ี 19                   4,280.00              4,280.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 15 พ.ย. 60

48 ค่ำจ้ำงประเมินผลหลักสูตร ปธพ.6                  80,000.00            80,000.00 เฉพำะเจำะจง ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ เกณฑ์รำคำ 3 พ.ย. 60

49 กระเป๋ำ 2,000 ใบ                  74,900.00            74,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ำกัด บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 2 พ.ย. 60

50 อุปกรณ์เช่ือมสัญญำณถ่ำยทอดสดออนไลน์ 5 ตัว                  50,000.00            44,351.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ำกัด บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 6 พ.ย. 60

51 บ ำรุงรักษำกล้องวงจรปิด                  60,000.00            60,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ำกัด บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 12 ธ.ค. 60

52 สูจิบตรรำงวัลระปกเกล้ำ 1,000 เล่ม                100,000.00            78,110.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.พี.กรำฟิคดีไซน์และกำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท เอ.พี.กรำฟิคดีไซน์และกำรพิมพ์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 6 พ.ย. 60

53 ใช้ในกำรเตรียมกำรรับเสด็จฯในพิธ๊เปิดกำรประชุมวิชำกำร

สถำบันพระปกเกล้ำ คร้ังท่ี 19

                     800.00                640.25 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) เกณฑ์รำคำ 1 พ.ย. 60

54 ส ำรองคลังพัสดุงำนบ้ำนงำนครัวและงำนประชุ1รมกำรฯของ

สถำบัน

                 11,332.01            11,332.01 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 6 พ.ย. 60

55 ส ำรองในคลังพัสดุ                  32,470.22            32,470.22 เฉพำะเจำะจง หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์รำคำ 6 พ.ย. 60

Page 3 of 24



ล ำดับ รำยกำร
 วงเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรจัดหำ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผล

วันท่ีของสัญญำหรือ

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง

56 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย                547,840.00          547,840.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รักษำควำมปลอดภัย อินเตอร์ กำร์ด 

กรุ๊พ (ประเทศไทย) จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย อินเตอร์ กำร์ด 

กรุ๊พ (ประเทศไทย) จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

เกณฑ์รำคำ 3 พ.ย. 60

57 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด              2,302,212.00        2,302,212.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรช่ัน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 25 ต.ค. 60

58 จ้ำงเหมำดูแลระบบวิศวกรรม                154,000.00          154,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส ที เอ็ม เอส จ ำกัด บริษัท เอส ที เอ็ม เอส จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 25 ต.ค. 60

59 จ้ำงเหมำบริกำรก ำจัดปลวก                  37,878.00            37,878.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม แฟคเตอร์ส จ ำกัด บริษัท เอ็ม แฟคเตอร์ส จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 25 ต.ค. 60

60 จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบภำพและเสียง              2,000,000.00        2,000,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอ็ดว้ำนซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคต้ิง 

จ ำกัด

บริษัท แอ็ดว้ำนซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคต้ิง 

จ ำกัด

เกณฑ์รำคำ 2 พ.ย. 60

61 เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรจัดพิมพ์งำนพิมพ์ขนำดใหญ่ ส ำหรับใช้

ประกอบกำรจัดกิจกรรมต่ำง

                 15,968.74            15,968.74 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอ.เจ. สยำม จ ำกัด บริษัท ไอ.เจ. สยำม จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 7 พ.ย. 60

62 จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ                  50,000.00            50,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 2 พ.ย. 60

63 หนังสือกำรประชุมวิชำกำรคร้ังท่ี 19 จ ำนวน 1,000 เล่ม                308,000.00          203,086.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัน แพคเกจจ้ิง (2014) จ ำกัด บริษัท ซัน แพคเกจจ้ิง (2014) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 15 พ.ย. 60

64 ท่ีใส่นำมบัตรพิวเตอร์ 200 อัน                139,100.00          139,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ท็อปครำฟท์ส จ ำกัด บริษัท ท็อปครำฟท์ส จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 21 พ.ย. 60

65 จ้ำงเหมำประเมินผล                  80,000.00            80,000.00 เฉพำะเจำะจง รองศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล นิรำทร รองศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล นิรำทร เกณฑ์รำคำ 7 พ.ย. 60

66 จ้ำงเหมำดูแลต้นไม้                  42,000.00            42,000.00 เฉพำะเจำะจง สวน เปล่งปล่ัง สวน เปล่งปล่ัง เกณฑ์รำคำ 25 ต.ค. 60

67 ส ำรองในคลังพัสดุส่วนกลำง                119,133.80          119,133.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

เกณฑ์รำคำ 15 พ.ย. 60

68 จ้ำงหมำบริกำรศึกษำดูงำนในประเทศ (น่ำน) 25-27 พ.ย.60                751,500.00          751,500.00 คัดเลือก บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 30 ต.ค. 60

69 ค่ำจัดท ำตู้ใส่เอกสำร                140,000.00          140,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซี เอส อินทีเรีย ดีไซน์ จ ำกัด บริษัท ซี เอส อินทีเรีย ดีไซน์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 21 พ.ย. 60

70 ส ำรองคลังพัสดุงำนบ้ำนงำนครัว                   9,956.35              9,956.35 เฉพำะเจำะจง หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์รำคำ 15 พ.ย. 60

71 พิมพ์สมุดโน๊ตพิพิธภัณฑ์ฯ 10,000 เล่ม                  90,000.00            88,596.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.พี.กรำฟิคดีไซน์และกำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท เอ.พี.กรำฟิคดีไซน์และกำรพิมพ์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 29 พ.ย. 60

72 จ้ำงพิมพ์จดหมำยข่ำวภำษำไทย และภำษำอังกฤษ                490,000.00        3,884,101.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 1 ธ.ค. 60

73 พิมพ์ซ้ ำหนังสือโครงกำรสร้ำงส ำนึกพลเมือง 2,082 เล่ม                  53,237.85            53,237.85 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 1 ธ.ค. 60
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74 พิมพ์ซ้ ำหนังสือโครงกำรสร้ำงส ำนึกพลเมือง 2,082 เล่ม                  60,000.00            37,871.58 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 21 พ.ย. 60

75 บริกำรบ ำรุงรักษำลิฟต์ 1 เคร่ือง                  29,960.00            29,960.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธีสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

บริษัท ธีสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

เกณฑ์รำคำ 24 พ.ย. 60

76 ค่ำจัดจ้ำงรถตู้ดูงำนจ.ชลบุรีและระยอง วันท่ี 1-3 ธ.ค.60                120,000.00          120,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 16 พ.ย. 60

77 จัดท ำแผนภำพประเทศไทย ในรูปแบบเชิงสำรสนเทศ GIS 

จ ำนวน 250 แผนภำพ

                 50,000.00            50,000.00 เฉพำะเจำะจง ดร.อำนนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ ดร.อำนนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ เกณฑ์รำคำ 16 พ.ย. 60

78 จ้ำงคีย์ข้อมูลแบบสอบถำม 1,326 ชุด                   2,652.00              2,652.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุพจน์ พำกเพียร นำยสุพจน์ พำกเพียร เกณฑ์รำคำ 16 พ.ย. 60

79 ซ้ือหนังสือ 25 รำยกำร                   9,800.00              9,167.30 เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เกณฑ์รำคำ 24 พ.ย. 60

80 วัสดุส ำนักงำน                  28,170.96            28,170.96 เฉพำะเจำะจง หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์รำคำ 24 พ.ย. 60

81 พิมพ์ สคส.7,200 แผ่น                169,488.00          169,488.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.พี.กรำฟิคดีไซน์และกำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท เอ.พี.กรำฟิคดีไซน์และกำรพิมพ์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 22 พ.ย. 60

82 ค่ำจ้ำงรถบัสปรับอำกำศงำนปัจฉิมวันท่ี 22-24 ธ.ค.60                  72,000.00            72,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 27 พ.ย. 60

83 ค่ำจ้ำงล่ำมแปลงำนเวทีน ำเสนอผลงำนวิจัยในวันท่ี 27 ธ.ค.60                  26,750.00            26,750.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แทรนเซนต์ จ ำกัด บริษัท แทรนเซนต์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 27 พ.ย. 60

84 ออกแบบหนังสือสิทธ์ิในกำรได้รับกำรบริกำรสำธำรณะจำกรัฐ

อย่ำงเสมอภำค9 : ศึกษำกรณีประเทศฝร่ังเศส

                 15,000.00            15,000.00 เฉพำะเจำะจง ตฤณ  จันท์รมี ตฤณ  จันท์รมี เกณฑ์รำคำ 7 ธ.ค. 60

85 ออกแบบหนังสือเสมอภำคสร้ำงได้ฯ                  30,000.00            20,500.00 เฉพำะเจำะจง จันทรำ  พีระขจร จันทรำ  พีระขจร เกณฑ์รำคำ 12 ธ.ค. 60

86 ค่ำจ้ำงถอดเทป 4 ช่ัวโมง                   1,200.00              1,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวศิรัสกร วัฒนะบุปผำ นำงสำวศิรัสกร วัฒนะบุปผำ เกณฑ์รำคำ 28 พ.ย. 60

87 จัดซ้ือบัตรโดยสำรเคร่ืองบิน เช่ำรถตู้ และค่ำอำหำรว่ำง                211,453.82          211,453.82 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 1 ธ.ค. 60

88 ค่ำจ้ำงรถบัสปรับอำกำศ 2 ช้ัน 50 ท่ีน่ัง 2 คัน วันท่ี 1 ธ.ค.60                  16,000.00            15,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 28 พ.ย. 60

89 ค่ำจ้ำงรถบัสปรับอำกำศ 2 ช้ัน 50 ท่ีน่ัง3 คัน วันท่ี 17 ธ.ค.60                  22,500.00            22,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 28 พ.ย. 60

90 จ้ำงบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์                  87,312.00            87,312.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จ ำกัด บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 24 พ.ย. 60

91 ค่ำจ้ำงเหมำรถตู้งำน KPI 19 วันท่ี 10-12 พ.ย.60                  25,900.00            25,166.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 4 ธ.ค. 60
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92 ออกแบบหนังสือ เอกสำรวิชำกำรพ้ืนฐำนกลุ่มวิชำกลักสูตร

ประกำศนียบัตรแนวคิดพ้ืนฐำนกำรจัดกำรควำมขัดแย้งด้วย

สันติวิธี

                 35,417.00            35,417.00 เฉพำะเจำะจง สุชำติ วิวัฒน์ตระกูล สุชำติ วิวัฒน์ตระกูล เกณฑ์รำคำ 1 ธ.ค. 60

93 จ้ำงเแปลเอกสำรงำนวิจัย                  49,500.00            49,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยภัทรพงศ์ พงศ์สวัสด์ิ นำยภัทรพงศ์ พงศ์สวัสด์ิ เกณฑ์รำคำ 8 ม.ค. 61

94 เคร่ืองด่ืมรับรอง และอุปกรณ์แคนทีน                  13,021.90            13,021.90 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทรพำณิชย์ ร้ำนอำทรพำณิชย์ เกณฑ์รำคำ 4 ธ.ค. 60

95 แฟ้ม 2 ห่วง (282 แฟ้ม)                  16,411.64            16,411.64 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) เกณฑ์รำคำ 16 ธ.ค. 60

96 จ้ำงสแกนเอกสำร ขนำด A2 จ ำนวน 152 หน้ำ                   6,505.60              6,505.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท อัลฟ่ำ อินเตอร์ซิสเต็มส์ จ ำกัด บริษัท อัลฟ่ำ อินเตอร์ซิสเต็มส์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 4 ธ.ค. 60

97 วัสดุส ำนักงำน                  26,750.00            26,750.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำนมีอุตสำหกรรม จ ำกัด บริษัท นำนมีอุตสำหกรรม จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 4 ธ.ค. 60

98 พิมพ์ป้ำยไวนิล                      500.00                500.00 เฉพำะเจำะจง แอดเวอร์ไทร์ซ่ิงเฮำส์ แอดเวอร์ไทร์ซ่ิงเฮำส์ เกณฑ์รำคำ 28 ธ.ค. 60

99 ประเมินหลักสูตร ปรม.17                200,000.00          200,000.00 เฉพำะเจำะจง รศ.สุรำงค์รัตน์  วศินำรมณ์ รศ.สุรำงค์รัตน์  วศินำรมณ์ เกณฑ์รำคำ 15 พ.ย. 60

100 จ้ำงจัดฝึกอบรมวันท่ี 4-8 ธ.ค.60                  72,760.00            72,760.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 8 ธ.ค. 60

101 ส ำรองในคลังพัสดุ                  99,724.00            99,724.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

เกณฑ์รำคำ 4 ธ.ค. 60

102 วัสดุส ำนักงำน                  46,010.00            46,010.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทรพำณิชย์ ร้ำนอำทรพำณิชย์ เกณฑ์รำคำ 4 ธ.ค. 60

103 ออกแบบหนังสือ เส้นทำงสู่ประชำธิปไตยท่ีไม่ย้อนกลับ : 

ปัจจัยเชิงสถำบันกำรเมืองกับประชำธิปไตยท่ีต้ังม่ัน

                 29,000.00            28,890.00 เฉพำะเจำะจง สุชำติ วิวัฒน์ตระกูล สุชำติ วิวัฒน์ตระกูล เกณฑ์รำคำ 8 ธ.ค. 60

104 ออกแบบส่ือประชำสัมพันธ์โครงกำรพิพิธภัณฑ์ยำมค่ ำคืน                  20,000.00            20,000.00 เฉพำะเจำะจง Prosperity Reveal Co.,Ltd. Prosperity Reveal Co.,Ltd. เกณฑ์รำคำ 12 ธ.ค. 60

105 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว                   2,750.44              2,750.44 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 8 ธ.ค. 60

106 จ้ำงจัดบริกำรเดินทำงศึกษำดูงำน              1,050,000.00        1,050,000.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 1 ธ.ค. 60

107 เช่ำรถบัส 2 คัน วันท่ี 8 ธ.ค.60                  16,000.00            16,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 6 ธ.ค. 60

108 จัดท ำวิดิทัศน์หลักสูตร people's audit                100,000.00            95,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อัพเลเวล จ ำกัด บริษัท อัพเลเวล จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 8 ธ.ค. 60

109 จ้ำงเหมำบริกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ (ประเทศญ่ีปุ่น วันท่ี 

8-13 ธ.ค.60

             3,016,000.00        2,755,000.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 20 พ.ย. 60

110 จ้ำงเหมำบริกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ (ประเทศจีน วันท่ี 

9-13 ธ.ค.60)

               952,000.00          804,570.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 20 พ.ย. 60
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111 จ้ำงเหมำบริกำร                270,000.00          270,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวรุ่งกมล สินเดชำรักษ์ นำงสำวรุ่งกมล สินเดชำรักษ์ เกณฑ์รำคำ 12 ธ.ค. 60

112 จัดจ้ำงท ำกระเป๋ำ 102 ใบ หลักสูตรกฎหมำยท้องถ่ิน 7                  32,742.00            32,742.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ำกัด บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 12 ธ.ค. 60

113 จ้ำงเหมำส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนในพ้ืนท่ีภำคเหนือ                184,730.00          184,730.00 เฉพำะเจำะจง ดร.ยรรยง เฉลิมแสน ดร.ยรรยง เฉลิมแสน เกณฑ์รำคำ 8 ธ.ค. 60

114 จ้ำงเหมำส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนในพ้ืนท่ีภำคกลำง                242,235.00          242,235.00 เฉพำะเจำะจง รองศำสตรำจำรย์ สำยฝน  สุเอียนทรเมธี รองศำสตรำจำรย์ สำยฝน  สุเอียนทรเมธี เกณฑ์รำคำ 8 ธ.ค. 60

115 จ้ำงเหมำส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนในพ้ืนท่ีภำคใต้                150,010.00          150,010.00 เฉพำะเจำะจง สุรชัย ไวยวรรณจิตร สุรชัย ไวยวรรณจิตร เกณฑ์รำคำ 8 ธ.ค. 60

116 ค่ำจ้ำงรถบัส 3 คัน กิจกรรมปฐมนิเทศ วันท่ี 14-16 ธ.ค.60                  44,000.00            44,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 16 ธ.ค. 60

117 จ้ำงเหมำส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนในพ้ืนท่ีภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

               306,250.00          306,250.00 เฉพำะเจำะจง ผศ.ทศพล สมพงษ์ ผศ.ทศพล สมพงษ์ เกณฑ์รำคำ 8 ธ.ค. 60

118 จ้ำงเหมำส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหำนคร

               105,525.00          105,525.00 เฉพำะเจำะจง รศ.ฐปนรรต  พรหมอินทร์ รศ.ฐปนรรต  พรหมอินทร์ เกณฑ์รำคำ 8 ธ.ค. 60

119 จ้ำงเหมำจัดบริกำรเดินทำงศึกษำดูงำน              1,391,000.00          744,600.00 คัดเลือก บริษัท สุภัทรำทรำเวล จ ำกัด บริษัท สุภัทรำทรำเวล จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 13 ธ.ค. 60

120 ค่ำจ้ำงเหมำรถบัสดูงำน TCDC วันท่ี 22-23 ธ.ค.60                  15,000.00            15,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 16 พ.ย. 60

121 ค่ำอำหำรวันท่ี 18 ม.ค.61 เฉพำะเจำะจง โรงแรม ตรัง กรุงเทพ โรงแรม ตรัง กรุงเทพ เกณฑ์รำคำ

122 ส ำรองคลังพัสดุงำนบ้ำนงำนครัว                  52,002.00            52,002.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมยูนิแคร์ จ ำกัด บริษัท สยำมยูนิแคร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 16 ธ.ค. 60

123 กล่องส ำหรับใส่ซีดีรำงวัลประปกเกล้ำ 200 กล่อง                   2,500.00              1,712.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทรพำณิชย์ ร้ำนอำทรพำณิชย์ เกณฑ์รำคำ 16 ธ.ค. 60

124 จัดหลักสูตรกำรวำงแผนและบริหำรจัดกำรฯ วันท่ี 21 ธ.ค.60                  25,000.00            25,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซอฟท์ลอจิก เซ็นเตอร์ จ ำกัด บริษัท ซอฟท์ลอจิก เซ็นเตอร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 16 ธ.ค. 60

125 จัดหลักสูตรควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนำงำน ใน

วันท่ี 25 ธ.ค.60

                 26,500.00            26,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทศูนย์ฝึกอบรมควำมเป็นเลิศทำงกลยุทธ์

ธุรกิจ จ ำกัด

บริษัทศูนย์ฝึกอบรมควำมเป็นเลิศทำงกลยุทธ์

ธุรกิจ จ ำกัด

เกณฑ์รำคำ 16 ธ.ค. 60

126 วัสดุส ำนักงำน                  29,587.64            29,587.64 เฉพำะเจำะจง หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์รำคำ 16 ธ.ค. 60

127 จัดท ำชุดนิทรรศกำร                321,000.00          321,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทหน่ึงล้ำนไอเดีย จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) บริษัทหน่ึงล้ำนไอเดีย จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) เกณฑ์รำคำ 16 ธ.ค. 60

128 โปรแกรมรำยงำนคืนหนังสือ                   6,420.00              6,420.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อ๊ินท์ ซอฟแวร์ จ ำกัด บริษัท อ๊ินท์ ซอฟแวร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 16 ธ.ค. 60
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129 ส ำรองในคลังพัสดุ                  46,901.20            46,901.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด เกณฑ์รำคำ

130 บ ำรุงรักษำระบบรักษำควำมปลอดภัยกล้องวงจรปิด                  57,780.00            57,780.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จ ำกัด บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 15 พ.ย. 60

131 พิมพ์หนังสือ "กฎหมำยท่ีเก่ียวกับกำรสร้ำงควำมปรองดอง : 

กรณีศึกษำในต่ำงประเทศ

                 55,640.00            55,640.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.พี.กรำฟิคดีไซน์และกำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท เอ.พี.กรำฟิคดีไซน์และกำรพิมพ์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 27 ธ.ค. 60

132 บ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำยเสมือน                214,000.00          214,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อี-สเปซ เทคโนโลยีส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท อี-สเปซ เทคโนโลยีส์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด

เกณฑ์รำคำ 16 ธ.ค. 60

133 วัสดุส ำนักงำน                  18,725.00            18,725.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 16 ธ.ค. 60

134 ซ่อมสำยสัญญำณ CCTV                  34,775.00            34,775.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รักษำควำมปลอดภัย ไทยซีคอม จ ำกัด บริษัท รักษำควำมปลอดภัย ไทยซีคอม จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 16 ธ.ค. 60

135 จ้ำงติดต้ังระบบรักษำควำมปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด                922,822.00          922,822.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์เน็ต จ ำกัด บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์เน็ต จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 26 มี.ค. 61

136 จ้ำงเหมำบริกำรศึกษำดูงำนในประเทศ (เชียงรำย วันท่ี 21-24

 12วำคม 2560)

             3,100,000.00        2,604,000.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 20 ธ.ค. 60

137 จ้ำงเหมำบริกำรศึกษำดูงำนในประเทศ (เชียงรำย วันท่ี 14-16

 1ำคม 2561)

             2,528,000.00        2,528,000.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 8 ม.ค. 61

138 จ้ำงซ่อมท่อน้ ำดี ช้ัน 3 อำคำรร ำไพพรรณี                  16,755.00            16,755.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เคเคพี โปรเฟสช่ันแนล แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

บริษัท เคเคพี โปรเฟสช่ันแนล แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

เกณฑ์รำคำ 16 ธ.ค. 60

139 จ้ำงเหมำบริกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ (ประเทศเกำหลีใต้ 

วันท่ี 12-18 1ำคม 2561)

             1,406,000.00        1,406,000.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท สุภัทรำทรำเวล จ ำกัด บริษัท สุภัทรำทรำเวล จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 8 ม.ค. 61

140 จ้ำงเหมำบริกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ (ประเทศญ่ีปุ่น ฟุกุ

โอกะ-คุมำโมโต้ วันท่ี 13-18 1ำคม 2561)

             1,406,000.00        1,406,000.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 8 ม.ค. 61

141 จ้ำงเหมำบริกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ (ประเทศญ่ีปุ่น นำโก

ยำ-โอซำกำ วันท่ี 13-18 1ำคม 2561)

             1,444,000.00        1,444,000.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 8 ม.ค. 61

142 ค่ำเปล่ียนฟลัชวำลล์ชักโครก ช้ัน 1 อำคำรพิพิธภัณฑ์ฯ                  17,655.00            17,655.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เคเคพี โปรเฟสช่ันแนล แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

บริษัท เคเคพี โปรเฟสช่ันแนล แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

เกณฑ์รำคำ 16 ธ.ค. 60
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143 จ้ำงเหมำบริกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ (ประเทศญ่ีปุ่น 

โตเกียว วันท่ี 13-18 1ำคม 2561)

             1,444,000.00        1,444,000.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เจแปน พำรำไดซ์ ทัวร์ จ ำกัด บริษัท เจแปน พำรำไดซ์ ทัวร์ จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 8 ม.ค. 61

144 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย              2,739,200.00        2,739,200.00 คัดเลือก บริษัท รักษำควำมปลอดภัย อินเตอร์ กำร์ด 

กรุ๊พ (ประเทศไทย) จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย อินเตอร์ กำร์ด 

กรุ๊พ (ประเทศไทย) จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

เกณฑ์รำคำ 17 ม.ค. 61

145 จ้ำงเหมำดูแลระบบวิศวกรรมอำคำรร ำไพพรรณี และอำคำร

อนุรักษ์

               749,000.00          749,000.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 8 ม.ค. 61

146 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 158 เคร่ือง              6,970,500.00        6,970,500.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 29 มี.ค. 61

147 วัสดุส ำนักงำน                  71,754.20            71,754.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ๋) บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ๋) เกณฑ์รำคำ 16 ธ.ค. 60

148 จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำรอง                300,000.00          300,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ำกัด บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 16 ธ.ค. 60

149 แปลเอกสำรจำกภำษำไทย เป็นภำษำอังกฤษ และอิตำลี                  90,000.00            59,920.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนีค ทรำนสเลช่ัน จ ำกัด บริษัท ยูนีค ทรำนสเลช่ัน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 4 เม.ย. 61

150 จ้ำงท ำเส้ือยืด 90 ตัว                  18,000.00            14,926.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท โปโล เฮ้ำส์ พลัส จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) บริษัท โปโล เฮ้ำส์ พลัส จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) เกณฑ์รำคำ 21 ธ.ค. 60

151 จ้ำงท ำเอกสำรวิชำกำร เร่ือง ชนะสิบทิศ : กำรบริหำรท้องถ่ิน

สู่ควำมเป็นเลิศ (The Winner : Local Government 

Management towards Excellence)

                 50,000.00            50,000.00 เฉพำะเจำะจง ดร.อรพินท์ สพโชคชัย ดร.อรพินท์ สพโชคชัย เกณฑ์รำคำ 20 ธ.ค. 60

152 แปลงำนวิจัยอังกฤษเป็นไทย 90 หน้ำ                  49,500.00            49,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยภัทรพงศ์ พงศ์สวัสด์ิ นำยภัทรพงศ์ พงศ์สวัสด์ิ เกณฑ์รำคำ 27 ธ.ค. 60

153 วัสดุส ำนักงำน                  87,040.00            87,040.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ๋) บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ๋) เกณฑ์รำคำ 22 ธ.ค. 60

154 ซ่อมรอยร่ัวหลังคำ 4 รำยกำร                  55,640.00            55,640.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอ.ซี.พี. จ ำกัด บริษัท ไอ.ซี.พี. จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 27 ธ.ค. 60

155 จัดพิมพ์ 3 รำยกำร                  45,000.00            39,804.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 19 มี.ค. 61

156 ประ9ภัยรถยนต์ Hyundai ฮย 3457                  26,643.00            26,643.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมืองไทยประ9ภัย จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เมืองไทยประ9ภัย จ ำกัด (มหำชน) เกณฑ์รำคำ 28 ธ.ค. 60

157 จ้ำงท ำกระเป๋ำใส่เอกสำรนักศึกษำหลักสูตร นบส.10                  11,500.00            11,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ำกัด บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 29 ธ.ค. 60
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158 จ้ำงแปลงำนวิจัยจำกไทยเป็นอังกฤษ                   2,648.25              2,648.25 เฉพำะเจำะจง บริษัท แทรนเซนต์ จ ำกัด บริษัท แทรนเซนต์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 29 ธ.ค. 60

159 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รำยกำร                   5,478.40              5,478.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ำกัด บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 22 ม.ค. 61

160 จ้ำงเหมำรถบัสดูงำนวันท่ี 24 ม.ค.61                  16,000.00            16,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 29 ธ.ค. 60

161 ค่ำแปลงำนวิจัยจำกอังกฤษเป็นภำษำไทย จ ำนวน 34 หน้ำ                  18,700.00            18,700.00 เฉพำะเจำะจง ดวงใจ อมรกุล ดวงใจ อมรกุล เกณฑ์รำคำ 3 ม.ค. 61

162 จ้ำงท ำเส้ือยืดจ ำนวน 151 ตัว                  20,000.00            19,999.31 เฉพำะเจำะจง บริษัท เทพวรรณ สปอร์ต กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เทพวรรณ สปอร์ต กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 29 ธ.ค. 60

163 จ้ำงท ำโล่รำงวัลโรงเรียนซ่ือตรง 5 อัน                   8,828.00              8,828.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ชำโต เดอ อำร์ต จ ำกัด บริษัท ชำโต เดอ อำร์ต จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 4 ม.ค. 61

164 ค่ำห้องพัก จ ำนวน 107 ห้องในวันท่ี 25 ม.ค.61                  64,200.00            64,200.00 เฉพำะเจำะจง เบญจธำรำ บูติค เพลส รีสอร์ท เบญจธำรำ บูติค เพลส รีสอร์ท เกณฑ์รำคำ 4 ม.ค. 61

165 จ้ำงสแกนแบบสอบถำม 24 หน้ำ 1,500 ชุด                  84,744.00            84,744.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อัลฟ่ำ อินเตอร์ซิสเต็มส์ จ ำกัด บริษัท อัลฟ่ำ อินเตอร์ซิสเต็มส์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 4 ม.ค. 61

166 จ้ำงเหมำบริกำรข้อมูลข่ำวสำรนิวส์เซ็นเตอร์และนิวส์คลิปปิ

งออนไลน์

               166,920.00          166,920.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ำกัด บริษัท อินโฟเควสท์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 27 ธ.ค. 61

167 จ้ำงออกแบบและจัดท ำนิทรรศกำรหมุนเวียน "ห้องสมุด

พระปกเกล้ำ"

               400,000.00          355,000.00 คัดเลือก บริษัทหน่ึงล้ำนไอเดีย จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) บริษัทหน่ึงล้ำนไอเดีย จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 9 มี.ค. 61

168 ซ้ืออุปกรณ์งำนประปำและสุขำภิบำล                  80,305.15            80,305.15 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลอฟท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (ส ำนักงำน

ใหญ่)

บริษัท ลอฟท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ่)

เกณฑ์รำคำ 16 ธ.ค. 61

169 จัดซ้ือเคร่ืองวัดและบันทึกอุณหภูมิและควำมช้ืน 24 เคร่ือง                120,000.00            85,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จ ำกัด บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 29 ม.ค. 61

170 พิมพ์หนังสือกำรเมืองไทยร่วมสมัย 500 เล่ม                  50,000.00            37,450.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัน แพคเกจจ้ิง (2014) จ ำกัด บริษัท ซัน แพคเกจจ้ิง (2014) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 22 ม.ค. 61

171 ดูงำนจังหวัดลพบุรีและพิษณุโลกวันท่ี 25-28 ม.ค.61                138,000.00          138,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 16 ม.ค. 61

172 Pre-test แบบส ำรวจ 20 ชุด                   2,000.00              2,000.00 เฉพำะเจำะจง นวกำนต์ แท่งทอง นวกำนต์ แท่งทอง เกณฑ์รำคำ 16 ม.ค. 61

173 ค่ำจ้ำง Pre-test แบบส ำรวจ 20 ชุด                   2,000.00              2,000.00 เฉพำะเจำะจง อัษฎำวุธ สน่ันนำม อัษฎำวุธ สน่ันนำม เกณฑ์รำคำ 16 ม.ค. 61

174 ค่ำจ้ำง Pre-test แบบส ำรวจ 20 ชุด                   2,000.00              2,000.00 เฉพำะเจำะจง ศิรินำถ พงศ์ศักด์ิศรี ศิรินำถ พงศ์ศักด์ิศรี เกณฑ์รำคำ 16 ม.ค. 61

175 ค่ำจ้ำง Pre-test แบบส ำรวจ 20 ชุด                   2,000.00              2,000.00 เฉพำะเจำะจง ปรำโมทย์ พันธ์สะอำด ปรำโมทย์ พันธ์สะอำด เกณฑ์รำคำ 16 ม.ค. 61

176 ค่ำจ้ำง Pre-test แบบส ำรวจ 20 ชุด                   2,000.00              2,000.00 เฉพำะเจำะจง ดร.สุไรยำ หนิเร่ ดร.สุไรยำ หนิเร่ เกณฑ์รำคำ 16 ม.ค. 61

177 จ้ำงเหมำผู้จัดกำรหลักสูตร ปรม.17                350,000.00          350,000.00 เฉพำะเจำะจง ผศ.ปัณรส มำลำกุล ณ อยุธยำ ผศ.ปัณรส มำลำกุล ณ อยุธยำ เกณฑ์รำคำ 17 ม.ค. 61

178 ตู้เอกสำร 4 ใบ                  18,154.69            18,154.69 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจนบรรเจิด จ ำกัด บริษัท เจนบรรเจิด จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 9 ม.ค. 61

179 ค่ำเช่ำ Notebook 6 เคร่ือง 10 วัน                  17,976.00            17,976.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เวิร์คกรุ๊ป เทค จ ำกัด บริษัท เวิร์คกรุ๊ป เทค จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 24 ม.ค. 61
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ล ำดับ รำยกำร
 วงเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรจัดหำ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผล

วันท่ีของสัญญำหรือ

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง

180 ค่ำวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกำรอบรม PA22                   3,766.40              3,766.40 เฉพำะเจำะจง หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์รำคำ 17 ม.ค. 61

181 จ้ำงเหมำผู้ช่วยวิจัย                180,000.00          180,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยภัทรวุฒิ เฉยศิริ นำยภัทรวุฒิ เฉยศิริ เกณฑ์รำคำ 1 ก.พ. 61

182 ค่ำหนังสือต่ำงประเทศ 1 รำยกำร                  13,000.00            12,015.00 เฉพำะเจำะจง BOOKNET CO.,LTD. BOOKNET CO.,LTD. เกณฑ์รำคำ 17 ม.ค. 61

183 จัดซ้ือจำนพิวเตอร์ขนำด 7 น้ิว ติดตรำสถำบันฯ และตัวอักษร

ภำษำอังกฤษ พร้อมกล่องผ้ำไหม

                 93,625.00            93,625.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ท็อปครำฟท์ส จ ำกัด บริษัท ท็อปครำฟท์ส จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 12 ม.ค. 61

184 ซ้ืออุปกรณ์ส ำนักงำน 3 รำยกำร                  93,441.00            93,441.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ำกัด บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 24 ม.ค. 61

185 วัสดุคอมพิวเตอร์                  71,797.00            71,797.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ๋) บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ๋) เกณฑ์รำคำ 22 ม.ค. 61

186 แฟ้มพลำสติก 2 ห่วงสีด ำ-ส ำหรับใช้ประกอบกำรอบรม

โครงกำรชุมชนพลเมืองเข้มแข็งฯ

                 12,000.00            10,222.78 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) เกณฑ์รำคำ 25 ม.ค. 61

187 ค่ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภำษำต่ำงประเทศ 9 เร่ือง                  42,625.00            42,625.00 เฉพำะเจำะจง BOOKNET CO.,LTD. BOOKNET CO.,LTD. เกณฑ์รำคำ 26 ม.ค. 61

188 ค่ำจ้ำงท ำกระเป๋ำจ ำนวน 65 ใบ                  22,750.00            22,750.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ำกัด บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ

189 ค่ำจ้ำงท ำท่อน้ ำท้ิงโถปัสสำวะ 1 งำน                   8,827.50              8,827.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท เคเคพี โปรเฟสช่ันแนล แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

บริษัท เคเคพี โปรเฟสช่ันแนล แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

เกณฑ์รำคำ 26 ม.ค. 61

190 คู่มือนักศึกษำหลักสูตร People'Audit 70 เล่ม                  20,000.00            17,601.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 31 ม.ค. 61

191 ค่ำจ้ำงล่ำมแปลภำษำในวันท่ี 31 ม.ค.61                  25,145.00            21,935.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนีค ทรำนสเลช่ัน จ ำกัด บริษัท ยูนีค ทรำนสเลช่ัน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 31 ม.ค. 61

192 แปลข้อมูลเพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์                  27,500.00            27,500.00 เฉพำะเจำะจง ดวงใจ อมรกุล ดวงใจ อมรกุล เกณฑ์รำคำ 1 พ.ย. 61

193 ออกแบบหนังสือ Moving Toward Democracy : Aiming 

for Thailand Political Reform

                 17,500.00            17,500.00 เฉพำะเจำะจง จันทรำ  พีระขจร จันทรำ  พีระขจร เกณฑ์รำคำ 31 ม.ค. 61

194 ค่ำจ้ำงเหมำรถบัสปรับอำกำศในวันท่ี 1 และวันท่ี 10 ก.พ.61                  24,000.00            24,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 31 ม.ค. 61

195 ออกแบบหนังสือวรรณกรรมเร่ืองส้ัน "พลเมืองก ำลังไทย"                  50,290.00            50,290.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอร์โรว์ มัลติมีเดีย จ ำกัด บริษัท แอร์โรว์ มัลติมีเดีย จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 31 ม.ค. 61

196 จ้ำงจัดท ำนิทรรศกำรเคล่ือนท่ี (Museum Road Show)              3,600,000.00        3,600,000.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ไคลแมกซ์แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง เอเยนซ่ี จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ่)

บริษัท ไคลแมกซ์แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง เอเยนซ่ี 

จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 16 ก.พ. 61

197 ค่ำจ้ำงเหมำรถบัสปรับอำกำศ 2 ช้ัน 2 คัน ในวันท่ี 9 มี.ค.61                  27,000.00            27,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 9 ก.พ. 44
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ล ำดับ รำยกำร
 วงเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรจัดหำ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผล

วันท่ีของสัญญำหรือ

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง

198 คู่มือหลักสูตรกฎหมำยท้องถ่ิน รุ่นท่ี 7 จ ำนวน 100 เล่ม                  30,000.00            19,260.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 31 ม.ค. 61

199 ค่ำจ้ำงเหมำรถบัสปรับอำกำศ 2 ช้ัน 50 ท่ีน่ังดูงำนในวันท่ี 13

 ก.พ.61

                 16,000.00            16,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 9 ก.พ. 61

200 ค่ำจ้ำงท ำไม้เกำหลัง จ ำนวน 1,000 ช้ิน                  16,000.00            16,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมหวัง หร่ำยมณี นำยสมหวัง หร่ำยมณี เกณฑ์รำคำ 5 ก.พ. 61

201 จ้ำงจัดหลักสูตรเขียนหนังสือรำชกำรฯ ในวันท่ี 15-16 ก.พ.61                  90,000.00            87,500.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักกำรศึกษำต่อเน่ือง 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

ส ำนักกำรศึกษำต่อเน่ือง 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

เกณฑ์รำคำ 5 ก.พ. 61

202 ค่ำจ้ำงเหมำรถบัสปรับอำกำศ 2 ช้ัน 50 ท่ีน่ัง วันท่ี 23 ก.พ.61                  18,000.00            18,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 9 ก.พ. 61

203 จ้ำงจัดบริกำรเดินทำงศึกษำดูงำน                854,500.00          854,500.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 5 ก.พ. 61

204 วัสดุส ำนักงำน                  21,507.00            21,507.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์รำคำ 15 ก.พ. 61

205 จ้ำงจัดบริกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ              2,470,000.00        2,470,000.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 22 ม.ค. 61

206 จ้ำงจัดบริกำรเดินทำงศึกษำดูงำน                642,000.00          642,000.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท สุภัทรำทรำเวล จ ำกัด บริษัท สุภัทรำทรำเวล จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 1 ก.พ. 61

207 จ้ำงจัดบริกำรเดินทำงศึกษำดูงำน                364,800.00          364,800.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท กรูฟว่ี แทรเวล จ ำกัด บริษัท กรูฟว่ี แทรเวล จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 1 ก.พ. 61

208 โล่รำงวัลโครงกำรสร้ำงส ำนึกพลเมือง                  15,000.00              9,523.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ชำโต เดอ อำร์ต จ ำกัด บริษัท ชำโต เดอ อำร์ต จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 16 ก.พ. 61

209 ค่ำตรวจติดตำมหลังกำรรับรองมำตรฐำน                  42,800.00            42,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 7 ก.พ. 61

210 ส ำรองในคลังพัสดุ                  55,383.20            55,383.20 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทรพำณิชย์ ร้ำนอำทรพำณิชย์ เกณฑ์รำคำ 7 ก.พ. 61

211 ใช้ส ำหรับพิมพ์เอกสำรในเคร่ืองพิมพ์กระดำนอิเลคทรอนิคส์                   2,354.00              2,354.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์รำคำ 9 ก.พ. 61

212 ออกแบบหนังสือ 1 เร่ือง                  14,500.00            14,500.00 เฉพำะเจำะจง จันทรำ  พีระขจร จันทรำ  พีระขจร เกณฑ์รำคำ 9 ก.พ. 61

213 วัสดุส ำนักงำน                  41,409.00            41,409.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 12 ก.พ. 61

214 วัสดุส ำนักงำน                  85,065.00            85,065.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ๋) บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ๋) เกณฑ์รำคำ 12 ก.พ. 61
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ล ำดับ รำยกำร
 วงเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรจัดหำ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผล

วันท่ีของสัญญำหรือ

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง

215 ซ้ือหนังสือ 6 รำยกำร                   7,456.00              7,456.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

เกณฑ์รำคำ 20 ก.พ. 61

216 จ้ำงล่ำมแปลพร้อมอุปกรณ์                  22,470.00            22,470.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนีค ทรำนสเลช่ัน จ ำกัด บริษัท ยูนีค ทรำนสเลช่ัน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 16 ก.พ. 61

217 จ้ำงจัดงำนเสวนำ Forum : Thailand Multi stakeholder              1,000,000.00        1,000,000.00 เฉพำะเจำะจง มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรม

รำชูปถัมภ์

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระ

บรมรำชูปถัมภ์

เกณฑ์รำคำ 5 ก.พ. 61

218 จ้ำงจัดงำนเสวนำ Forum : Thailand Multi stakeholder              1,000,000.00        1,000,000.00 เฉพำะเจำะจง มูลนิธิพัฒนำส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนำส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย เกณฑ์รำคำ 5 ก.พ. 61

219 ซ้ือหนังสือ 103 เล่ม                  27,111.90            27,111.90 เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เกณฑ์รำคำ 20 ก.พ. 61

220 จ้ำงพัฒนำระำบบสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศในฐำนข้อมูล

คอลเลกชันพิเศษ

                 50,000.00            50,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โอติก เน็ตเวิร์ค จ ำกัด บริษัท โอติก เน็ตเวิร์ค จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 7 ม.ค. 61

221 จ้ำงจัดบริกำรเดินทำงศึกษำดูงำน (โตเกียว-โยโกฮำมำ)              1,380,000.00        1,380,000.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เจแปน พำรำไดซ์ ทัวร์ จ ำกัด บริษัท เจแปน พำรำไดซ์ ทัวร์ จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 4 มี.ค. 61

222 จ้ำงจัดบริกำรเดินทำงศึกษำดูงำน (โตเกียว-ไซตำมะ-นิกโกะ)              1,451,000.00        1,451,000.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เจแปน พำรำไดซ์ ทัวร์ จ ำกัด บริษัท เจแปน พำรำไดซ์ ทัวร์ จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 4 มี.ค. 61

223 จ้ำงจัดบริกำรเดินทำงศึกษำดูงำน (ฟุกุโอกะ-คุมำโมโต-นำงำ

ซำกิ) วันท่ี 6-12 มี.ค.61

             1,405,000.00        1,405,000.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 6 มี.ค. 61

224 จ้ำงจัดบริกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ ประเทศญ่ีปุ่น (โอซำ

กำ-เฮียวโกะ-เกียวโต) วันท่ี 4-10 มี.ค.61

             1,375,300.00        1,375,300.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 4 มี.ค. 61

225 จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบบริหำรจดกำรและเผยแพร่ส่ือ                720,000.00          720,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สำมำรถ เอ็ด เท็ค จ ำกัด บริษัท สำมำรถ เอ็ด เท็ค จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 7 มี.ค. 61

226 ค่ำเช่ำรถบัส 2 คัน วันท่ี 8 และ 11 3ำคม 2561                  48,000.00            48,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 21 ก.พ. 61

227 ค่ำเช่ำรถบัส วันท่ี 22-24 ก.พ.61                  39,000.00            39,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 21 ก.พ. 61

228 ค่ำเช่ำรรถบัส 2 คัน วันท่ี 23-25 ก.พ.61                  54,000.00            54,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 21 ก.พ. 61

229 พิมพ์หนังสือ เร่ือง "เสมอภำคสร้ำงได้" จ ำนวน 600 เล่ม                  43,656.00            43,656.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 21 ก.พ. 61

230 รถบัส 3 คัน วันท่ี 2-4 มี.ค.61                  99,000.00            99,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 21 ก.พ. 61

231 รถบัส 1 คัน วันท่ี 11-12 มี.ค.61                  24,000.00            24,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 21 ก.พ. 61

232 ส ำรองคลังพัสดุงำนบ้ำนงำนครัว                   4,913.76              4,913.76 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 22 ก.พ. 61
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ล ำดับ รำยกำร
 วงเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรจัดหำ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผล

วันท่ีของสัญญำหรือ

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง

233 เพ่ือใช้ในกำรเดินทำงปฏิบัติงำนในกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 ณ จังหวัดแพร่ วันท่ี 2 3ำคม 2561

เฉพำะเจำะจง Dummy Dummy เกณฑ์รำคำ

234 จัดพิมพ์ใบสมัคร และคู่มือกำรรับสมัคร จ ำนวน 1,000 ชุด                  20,000.00            18,832.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.พี.กรำฟิคดีไซน์และกำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท เอ.พี.กรำฟิคดีไซน์และกำรพิมพ์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 2 มี.ค. 61

235 ซองจดหมำย                  53,500.00            53,500.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็ม ซี ซี ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็ม ซี ซี เกณฑ์รำคำ 7 มี.ค. 61

236 ออกแบบหนังสือ "เคร่ืองมือบริหำรเพ่ือเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล"                   8,000.00              8,000.00 เฉพำะเจำะจง ตฤณ  จันท์รมี ตฤณ  จันท์รมี เกณฑ์รำคำ 14 มี.ค. 61

237 พิมพ์หนังสือกำรเปล่ียนผ่ำนไปสู่ประชำธิปไตยเปรียบเทียบ : 

เกำหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี อำร์เจนตินำ ตูนิเซ๊ย ไนจีเรีย

                 90,000.00            89,238.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 9 มี.ค. 61

238 จ้ำงสแกนเอกสำร จ ำนวน 432 เร่ือง รวม78,558 หน้ำ                  82,390.00            82,390.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อัลฟ่ำ อินเตอร์ซิสเต็มส์ จ ำกัด บริษัท อัลฟ่ำ อินเตอร์ซิสเต็มส์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 12 มี.ค. 61

239 จัดซ้ือหลอดไฟ 4 รำยกำร                  19,313.50            19,313.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 26 ก.พ. 61

240 จัดซ้ือหลอดไฟ 5 รำยกำร                  83,139.00            83,139.00 เฉพำะเจำะจง Lighting & Equipment Co.,Ltd. Lighting & Equipment Co.,Ltd. เกณฑ์รำคำ 2 มี.ค. 61

241 จ้ำงผู้ควบคุมงำน              1,605,000.00        1,605,000.00 คัดเลือก บริษัท วิศวกรและสถำปนิค คิวบิค จ ำกัด บริษัท วิศวกรและสถำปนิค คิวบิค จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 25 พ.ค. 61

242 ส ำรองในคลังพัสดุส่วนกลำง                  88,810.00            88,810.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ๋) บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ๋) เกณฑ์รำคำ 7 มี.ค. 61

243 พิมพ์คู่มือ และใบสมัครเข้ำรับกำรศึกษำ ปปร.22 อย่ำงละ 

600 ชุด

                 19,902.00            19,902.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 7 มี.ค. 61

244 จ้ำงวิจัยโครงกำรส ำรวจข้อมูลประเด็นควำมขัดแย้งจำกกำร

ด ำเนินโครงกำรตำมแนวนโยบำยของรัฐ (ภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ)

                 95,000.00            95,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เกณฑ์รำคำ 2 ก.ค. 61

245 จ้ำงวิจัยโครงกำรส ำรวจข้อมูลประเด็นควำมขัดแย้งจำกกำร

ด ำเนินโครงกำรตำมแนวนโยบำยของรัฐ (ภำคเหนือ)

                 80,000.00            80,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

มหำวิทยำลัยนเรศวร มหำวิทยำลัยนเรศวร เกณฑ์รำคำ 15 พ.ค. 61
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ล ำดับ รำยกำร
 วงเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรจัดหำ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผล

วันท่ีของสัญญำหรือ

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง

246 จ้ำงท่ีปรึกษำ (จ้ำงวิจัยโครงกำรส ำรวจข้อมูลประเด็นควำม

ขัดแย้งจำกกำรด ำเนินโครงกำรตำมแนวนโยบำยของรัฐ 

(Conflict Mapping Phase 2)

                 70,000.00            70,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ เกณฑ์รำคำ 7 พ.ค. 61

247 จ้ำงจัดบริกำรเดินทำงศึกษำดุงำน (อุบลรำชธำนี) วันท่ี 4-5 

เม.ย.61

               233,550.00          233,550.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 26 มี.ค. 61

248 จ้ำงจัดบริกำรเดินทำงศึกษำดุงำน (อุบลรำชธำนี) วันท่ี 4-7 

เม.ย.61

               481,400.00          481,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 26 มี.ค. 61

249 ชุดล ำโพงพกพำ 2 ชุด                  27,446.90            27,446.90 เฉพำะเจำะจง บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ำกัด บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 9 มี.ค. 61

250 ส ำรองในคลังพัสดุส่วนกลำง                  66,108.88            66,108.88 เฉพำะเจำะจง หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ เกณฑ์รำคำ 7 มี.ค. 61

251 จ้ำงผู้ตรวจสอบบัญชี                  30,000.00            30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรศรี ดิษยบุตร นำงอรศรี ดิษยบุตร เกณฑ์รำคำ 26 มี.ค. 61

252 เข็มสถำบันพระปกเกล้ำ                   5,029.00              5,029.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อนันต์จิตติมำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อนันต์จิตติมำ เกณฑ์รำคำ 9 มี.ค. 61

253 ประกันภัยวัตถุ 3,823 ช้ิน                  60,917.24            60,917.24 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด(มหำชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด(มหำชน) เกณฑ์รำคำ 4 เม.ย. 61

254 จ้ำงนักวิจัย จัดเก็บและจัดท ำข้อมูลส ำหรับพัฒนำตัวช้ีวัดและ

วัดระดับสันติภำพในสังคมไทย

               490,000.00          490,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โดยส ำนักงำน

ศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โดยส ำนักงำน

ศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

เกณฑ์รำคำ 10 พ.ค. 61

255 จ้ำงนักวิจัยท ำกำรศึกษำวิจัยเร่ือง กำรลดควำมเหล่ือมล้ ำและ

สร้ำงควำมเป็นธรรม : กรณีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ

               260,000.00          260,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เกณฑ์รำคำ 23 พ.ค. 61

256 ชุดล ำโพงพกพำ 4 ชุด                  52,000.00            49,648.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ำกัด บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 8 พ.ค. 61

257 เพ่ือใช้ในงำนประชุมคณะกรรมกำรคณะต่ำงๆ และรับรอง

แขกของสถำบันฯ

                  4,950.78              4,950.78 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 13 มี.ค. 61

258 ออกแบบหนังสือ "คนกำรเมือง 3"                  10,000.00            10,000.00 เฉพำะเจำะจง จันทรำ  พีระขจร จันทรำ  พีระขจร เกณฑ์รำคำ 14 มี.ค. 61

259 ซ่อมเอกสำรจดหมำยเหตุ จ ำนวน 41 รำยกำร                  15,000.00            15,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเซ่งฮง ร้ำนเซ่งฮง เกณฑ์รำคำ 27 เม.ย. 61

260 จัดท ำเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 15 รำยกำร                  15,000.00            14,958.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อัลฟ่ำ อินเตอร์ซิสเต็มส์ จ ำกัด บริษัท อัลฟ่ำ อินเตอร์ซิสเต็มส์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 27 เม.ย. 61

261 จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบบัญชี กำรเงิน พัสดุ และระบบติดตำม

ประเมินผล 1 ปี

               980,000.00          980,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ำกัด บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 26 มี.ค. 61

262 จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบบริหำรงำนบุคคล 1 ปี                607,440.00          607,440.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สตำร์ซอฟท์ โซลูช่ันส์ จ ำกัด บริษัท สตำร์ซอฟท์ โซลูช่ันส์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 28 มี.ค. 61
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ล ำดับ รำยกำร
 วงเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรจัดหำ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผล

วันท่ีของสัญญำหรือ

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง

263 ส ำรองคลังพัสดุงำนบ้ำนงำนครัวและงำนประชุมณะะ

กรรมกำรคณะต่ำงๆของสถำบัน

                  6,740.85              6,740.85 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 15 มี.ค. 61

264 ส ำรองในคลังพัสดุส่วนกลำง                  31,832.50            31,832.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัน แพคเกจจ้ิง (2014) จ ำกัด บริษัท ซัน แพคเกจจ้ิง (2014) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 15 มี.ค. 61

265 มอบให้โรงเรียนท่ีได้รับรำงวัล                   1,712.00              1,712.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ชำโต เดอ อำร์ต จ ำกัด บริษัท ชำโต เดอ อำร์ต จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 29 มี.ค. 61

266 ซ้ือหนังสือ แปรถ่ิน เปล่ียนฐำน 90 เล่ม                  18,350.00            18,350.00 เฉพำะเจำะจง มูลนิธิสถำบันสร้ำงสรรค์ปัญญำสำธำรณะ มูลนิธิสถำบันสร้ำงสรรค์ปัญญำสำธำรณะ เกณฑ์รำคำ 19 มี.ค. 61

267 พิมพ์หนังสือร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรกำรแทนกำรฟ้อง

คดีอำญำ พ.ศ.

                 24,717.00            24,717.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัน แพคเกจจ้ิง (2014) จ ำกัด บริษัท ซัน แพคเกจจ้ิง (2014) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 19 มี.ค. 61

268 ล่ำมแปลพร้อมอุปกรณ์ 100 ชุด                  20,330.00            20,330.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนีค ทรำนสเลช่ัน จ ำกัด บริษัท ยูนีค ทรำนสเลช่ัน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 26 มี.ค. 61

269 พิมพ์หนังสือเอกสำรวิชำกำรพ้ืนฐำนฯ กลุ่มวิชำหลักสูตร

แนวคิดพ้ืนฐำนกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง

               128,400.00          128,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด บริษัท ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 26 มี.ค. 61

270 จ้ำงเหมำเก็บข้อมุล โดยกำรสัมภำษณ์ 1,000 ชุด                  25,000.00            25,000.00 เฉพำะเจำะจง สุนิสำ  แก้วทอง สุนิสำ  แก้วทอง เกณฑ์รำคำ 26 มี.ค. 61

271 วิทยำกรอบรมหลักสูตรต่ำง Gen ต่ำงใจเรำจะไปด้วย9                  25,000.00            25,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพรชัย แก้วประเสริฐ นำยพรชัย แก้วประเสริฐ เกณฑ์รำคำ 29 มี.ค. 61

272 รถบัส 3 คัน วันท่ี 30 3ำคม - 1 4ำยน 61                120,000.00            87,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 28 มี.ค. 61

273 พิมพ์เอกสำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรกำรบริหำรงำนท้องถ่ินท่ี

ย่ังยืน รุ่นท่ี 5

                 39,376.00            39,376.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.พี.กรำฟิคดีไซน์และกำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท เอ.พี.กรำฟิคดีไซน์และกำรพิมพ์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 26 มี.ค. 61

274 พัฒนำระบบ e-learning และจัดท ำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์                260,000.00          260,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงกอก เว็บ โซลูช่ัน จ ำกัด บริษัท บำงกอก เว็บ โซลูช่ัน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 28 มี.ค. 61

275 จ้ำงวิจัยโครงกำรส ำรวจข้อมูลธรรมำภิบำลในประเทศไทย 

(Good Governance Mapping in Thailand)

                 50,000.00            50,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

มหำวิทยำลัยศรีปทุม มหำวิทยำลัยศรีปทุม เกณฑ์รำคำ 31 พ.ค. 61

276 จ้ำงวิจัยโครงกำรส ำรวจข้อมูลประเด็นควำมขัดแย้งจำกกำร

ด ำเนินโครงกำรตำมแนวนโยบำยของรัฐ (Conflict Mapping

 Phase 2)

               260,000.00          260,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

มหำวิทยำลัยบูรพำ มหำวิทยำลัยบูรพำ เกณฑ์รำคำ 23 พ.ค. 61

277 ส ำรองคลังพัสดุส่วนกลำง                  93,625.00            93,625.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ท็อปครำฟท์ส จ ำกัด บริษัท ท็อปครำฟท์ส จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 26 มี.ค. 61

278 พิมพ์หนังสือวรรณกรรมเร่ืองส้ัน "พลเมืองก ำลังไทย" 5,000 

เล่ม

               157,825.00          157,825.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.พี.กรำฟิคดีไซน์และกำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท เอ.พี.กรำฟิคดีไซน์และกำรพิมพ์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 28 มี.ค. 61

279 ซ้ือเคร่ืองท ำลำยเอกสำร 2 เคร่ือง                  35,890.00            35,890.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) เกณฑ์รำคำ 7 พ.ค. 61

280 จ้ำงเหมำจัดท ำนิทรรศกำรศูนย์กำรเรียนรู้ประชำธิปไตย            54,000,000.00      54,000,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท กิจกำรร่วมค้ำ ที เอ็ม เอช จ ำกัด บริษัท กิจกำรร่วมค้ำ ที เอ็ม เอช จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 26 มี.ค. 61
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ล ำดับ รำยกำร
 วงเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรจัดหำ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผล

วันท่ีของสัญญำหรือ

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง

281 จ้ำงเหมำแผ่นพับแนะน ำห้องสมุด                  17,500.00            15,515.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัน แพคเกจจ้ิง (2014) จ ำกัด บริษัท ซัน แพคเกจจ้ิง (2014) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 2 เม.ย. 61

282 จ้ำงเขียนเอกสำรวิชำกำร เร่ือง กำรสร้ำงคุณค่ำให้กับชุมชน 

(ท้องถ่ิน) ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

                 50,000.00            50,000.00 เฉพำะเจำะจง ผศ.ดร.พัลลภำ ปีติสันต์ ผศ.ดร.พัลลภำ ปีติสันต์ เกณฑ์รำคำ 4 เม.ย. 61

283 รถบัส 2 คัน ศึกษำดูงำนหลักสูตร นบส. ส ำหรับข้ำรำชกำร

รัฐสภำสำมัญ รุ่นท่ี 10 4 พ.ค.61 ณ บ.

                 24,000.00            24,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 3 พ.ค. 61

284 กรอบรูปเคร่ืองเขิน ขนำด 5x7 น้ิว                  99,777.50            99,777.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ท็อปครำฟท์ส จ ำกัด บริษัท ท็อปครำฟท์ส จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 27 มี.ค. 61

285 จ้ำงเหมำจัดบริกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ (ฟุกุโอกะ 2-9 

เม.ย.61)

             2,370,500.00        2,370,500.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 2 มี.ค. 61

286 จ้ำงเหมำจัดบริกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ (โอซำกำ 4-10 

เม.ย.61)

             2,530,000.00        2,508,500.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 2 เม.ย. 61

287 จัดพิมพ์แผ่นพับ/ใบสมัคร/ซอง/และสต๊ิกเกอร์ จ ำนวน 8,000

 ชุด

               107,000.00          107,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.พี.กรำฟิคดีไซน์และกำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท เอ.พี.กรำฟิคดีไซน์และกำรพิมพ์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 4 เม.ย. 61

288 จ้ำงเขียนบทควำมเร่ืองปัญหำควำมขัดแย้งในจังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ จำกประสบกำรณ์สู่ทำงออก

               100,000.00          100,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยปกรณ์ พ่ึงเนตร นำยปกรณ์ พ่ึงเนตร เกณฑ์รำคำ 16 ก.ค. 61

289 จ้ำงเหมำผลิตรำยกำรโทรทัศน์              4,000,000.00        4,000,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ำกัด บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 1 พ.ค. 61

290 จ้ำงเหมำจัดหลักสูตร "กำรติดสินใจและกำรแก้ไขปัญหำ"                  26,750.00            26,750.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พีเพ่ิล ไดนำมิค จ ำกัด บริษัท พีเพ่ิล ไดนำมิค จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 20 เม.ย. 61

291 จ้ำงเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำม (ภำคกลำง) เพ่ือสนับสนุน

งำนวิจัยโครงกำรศำสตร์พระรำชำว่ำด้วยกำรปกครองใน

ระบอบประชำธิปไตย

                 60,000.00            60,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจักรพันธ์ พรมฉลวย นำยจักรพันธ์ พรมฉลวย เกณฑ์รำคำ 24 พ.ค. 61

292 จ้ำงเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำม (ภำคเหนือตอนล่ำง) เพ่ือ

สนับสนุนงำนวิจัยโครงกำรศำสตร์พระรำชำว่ำด้วยกำร

ปกครองในระบอบประชำธิปไตย

                 90,000.00            90,000.00 เฉพำะเจำะจง ดร.นงลักษณ์ อำนี ดร.นงลักษณ์ อำนี เกณฑ์รำคำ 24 พ.ค. 61

293 จ้ำงเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำม (ภำคใต้) เพ่ือสนับสนุน

งำนวิจัยโครงกำรศำสตร์พระรำชำว่ำด้วยกำรปกครองใน

ระบอบประชำธิปไตย

                 90,000.00            90,000.00 เฉพำะเจำะจง นำย7ฎ ทองขะโชค นำย7ฎ ทองขะโชค เกณฑ์รำคำ 25 พ.ค. 61

Page 17 of 24



ล ำดับ รำยกำร
 วงเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรจัดหำ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผล

วันท่ีของสัญญำหรือ

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง

294 จ้ำงเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำม (ภำคเหนือ) เพ่ือสนับสนุน

งำนวิจัยโครงกำรศำสตร์พระรำชำว่ำด้วยกำรปกครองใน

ระบอบประชำธิปไตย

                 90,000.00            90,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวีระพงษ์ บึงไกร นำยวีระพงษ์ บึงไกร เกณฑ์รำคำ 24 พ.ค. 61

295 จ้ำงเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำม (ภำคเหนือ) เพ่ือสนับสนุน

งำนวิจัยโครงกำรศำสตร์พระรำชำว่ำด้วยกำรปกครองใน

ระบอบประชำธิปไตย

                 60,000.00            60,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์ นำยประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์ เกณฑ์รำคำ 24 พ.ค. 61

296 จ้ำงเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำม (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

เพ่ือสนับสนุนงำนวิจัยโครงกำรศำสตร์พระรำชำว่ำด้วยกำร

ปกครองในระบอบประชำธิปไตย

                 60,000.00            60,000.00 เฉพำะเจำะจง ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน เกณฑ์รำคำ 23 พ.ค. 61

297 จ้ำงเหมำเก็บข้อมูลภำคสนำม                  90,000.00            90,000.00 เฉพำะเจำะจง ผศ.ไชยวุฒิ  มนตรีรักษ์ ผศ.ไชยวุฒิ  มนตรีรักษ์ เกณฑ์รำคำ 24 พ.ค. 61

298 พิมพ์หนังสือ สิทธิในกำรได้รับกำรบริกำรสำธำรณะจำกรัฐ

อย่ำงเสมอภำค9 ศึกษำกรณีประเทศฝร่ังเศส

                 49,434.00            49,434.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัน แพคเกจจ้ิง (2014) จ ำกัด บริษัท ซัน แพคเกจจ้ิง (2014) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 21 เม.ย. 61

299 จ้ำงเหมำบริกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ (ประเทศจีน) วันท่ี 

19-22 พ.ค.61

               898,575.00          856,260.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 3 พ.ค. 61

300 จ้ำงเหมำบริกำรศึกษำดูงำนในประเทศ (จังหวัดตรัง) วันท่ี 4-6

 พ.ค.61

             1,638,000.00        1,573,800.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 3 พ.ค. 61

301 เดินทำงในกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตร ปสสสส.9                  78,000.00            78,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 22 เม.ย. 61

302 กระเป๋ำใส่เอกสำร 700 ใบ                  33,705.00            33,705.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ำกัด บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 15 พ.ค. 61

303 จ้ำงผลิตส่ือกำรอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพผู้มีสิทธิ

เลือกต้ังรุ่นใหม่ จ ำนวน 60 ชุด

               320,000.00          303,195.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท อัพเลเวล จ ำกัด บริษัท อัพเลเวล จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 2 พ.ค. 61

304 พิมพ์หนังสือเคร่ืองมือกำรบริหำรเพ่ือเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล 

1,000 เล่ม

                 39,050.00            39,050.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.พี.กรำฟิคดีไซน์และกำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท เอ.พี.กรำฟิคดีไซน์และกำรพิมพ์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 8 พ.ค. 61

305 จ้ำงท่ีปรึกษำ                  80,000.00            80,000.00 เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เกณฑ์รำคำ 15 พ.ค. 61

306 พิมพ์วำรสำรสถำบันพระปกเกล้ำ ปีท่ี 16 จ ำนวน 3 ฉบับ ๆ 

ละ 3,200 เล่ม

               388,281.60          388,281.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.พี.กรำฟิคดีไซน์และกำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท เอ.พี.กรำฟิคดีไซน์และกำรพิมพ์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 18 พ.ค. 61

307 จ้ำงเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำม (ภำคใต้)                  60,000.00            60,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยปิยะภพ มะหะมัด นำยปิยะภพ มะหะมัด เกณฑ์รำคำ 24 พ.ค. 61
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ล ำดับ รำยกำร
 วงเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรจัดหำ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผล

วันท่ีของสัญญำหรือ

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง

308 แปลภำษำในกำรประชุม ADRN 29 มิ.ย.61                  27,285.00            27,285.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนีค ทรำนสเลช่ัน จ ำกัด บริษัท ยูนีค ทรำนสเลช่ัน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 8 พ.ค. 61

309 จ้ำงผู้เช่ียวชำญรำยบุคลหรือจ้ำงบริษัท                280,000.00          280,000.00 เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เกณฑ์รำคำ 25 เม.ย. 61

310 จ้ำงผลิตชุดนิทรรศกำรเคล่ือนท่ี              1,650,000.00        1,650,000.00 คัดเลือก บริษัท มำนะดี มีเดีย จ ำกัด บริษัท มำนะดี มีเดีย จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 20 ส.ค. 61

311 Notebook 10 เคร่ือง                300,000.00        2,900,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ำกัด บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 23 พ.ค. 61

312 เคร่ืองดูดควำมช้ืน 2 เคร่ือง                  60,000.00            57,566.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โพลด้ิง เกท จ ำกัด บริษัท โพลด้ิง เกท จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 16 พ.ค. 61

313 จ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือด ำเนินกำรวิจัยโครงกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำ

ปัญญำประดิษฐ์ส ำหรับกำรค้นหำข้อกฎหมำยท่ีเก่ียวกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

               700,000.00          700,000.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำ แห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำ แห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

เกณฑ์รำคำ 11 มิ.ย. 61

314 จ้ำงวิจัย เร่ือง "ควำมเป็นสถำบันของพรรคกำรเมืองกับกำร

พัฒนำประชำธิปไตย : กรณีศึกษำพรรคกำรเมืองไทยภำยใต้

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 

พ.ศ.2560"

               450,000.00          450,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เกณฑ์รำคำ 27 มิ.ย. 61

315 จ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือวิจัยในประเด็นท่ีส ำคัญในรัฐธรรมนูญท่ี

มุ่งเน้นกำรปฏิรูปประเทศและวิเครำะห์ประมวลผลเพ่ือจัดท ำ

รำยงำนฉบับสมบูรณ์

               450,000.00          450,000.00 เฉพำะเจำะจง มูลนิธิสถำบันส่ิงแวดล้อมไทย มูลนิธิสถำบันส่ิงแวดล้อมไทย เกณฑ์รำคำ 27 มิ.ย. 61

316 จ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือวิจัยในประเด็นท่ีส ำคัญในรัฐธรรมนูญท่ี

มุ่งเน้นกำรปฏิรูปประเทศและวิเครำะห์ประมวลผลเพ่ือจัดท ำ

รำยงำนฉบับสมบูรณ์

               250,000.00          250,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โดยส ำนักงำน

ศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โดยส ำนักงำน

ศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

เกณฑ์รำคำ 27 มิ.ย. 61

317 จ้ำงท่ีปรึกษำ ด ำเนินกำรศึกษำ หัวข้อ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ

กำรให้รัฐเข้ำถึงและได้มำซ่ึงข้อมูลท่ีบุคลส่ือสำรถึง9

                 80,000.00            80,000.00 เฉพำะเจำะจง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เกณฑ์รำคำ 31 พ.ค. 61

318 จ้ำงประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีควำมเป็นเลิศเพ่ือ

เข้ำรับรำงวัลพระปกเกล้ำ ประจ ำปี 2561

             1,200,000.00        1,180,000.00 คัดเลือก รองศำสตรำจำรย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองศำสตรำจำรย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 18 พ.ค. 61

319 ออกแบบ เว็บไซต์โครงกำรส ำรวจข้อมูลประเด็นควำมขัดแย้ง

กำรด ำเนินโครงกำรตำมแนวนโยบำยของรัฐ

                 78,645.00            78,645.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มำยำวดี ไอที โซลูช่ัน จ ำกัด บริษัท มำยำวดี ไอที โซลูช่ัน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 14 ส.ค. 61
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ล ำดับ รำยกำร
 วงเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรจัดหำ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผล

วันท่ีของสัญญำหรือ

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง

320 จ้ำงท่ีปรึกษำวิจัยเร่ือง "ไทยกับควำมม่ันคงรูปแบบใหม่ : 

กำรค้ำมนุษย์ กำรย้ำยถ่ินแบบไม่ปกติ อำชญำกรรมข้ำมชำติ 

และควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์"

               100,000.00          100,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เกณฑ์รำคำ 12 มิ.ย. 61

321 จ้ำงออกแบบเว็บไซต์โครงกำรส ำรวจข้อมูลธรรมำภิบำลใน

ประเทศไทย

               214,000.00          214,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มำยำวดี ไอที โซลูช่ัน จ ำกัด บริษัท มำยำวดี ไอที โซลูช่ัน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 28 ก.ย. 61

322 จ้ำงเก็บข้อมูลแบบสอบถำม                318,600.00          318,600.00 เฉพำะเจำะจง จิรวรรณ สิทธิศักด์ิ จิรวรรณ สิทธิศักด์ิ เกณฑ์รำคำ 21 มิ.ย. 61

323 จ้ำงท่ีปรึกษำ โครงกำรศึกษำวิจัยร่ำงพระรำชบัญญัติเลือกต้ัง

สมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน (ฉบับท่ี....) พ.ศ.....

                 80,000.00            80,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

เกณฑ์รำคำ 12 มิ.ย. 61

324 ปรุงปรุงระบบภำพและเสียง ห้องประชุมย่อย 1-10              6,206,000.00        6,206,200.00 คัดเลือก บริษัท อี.เอ็น.จี. จ ำกัด บริษัท อี.เอ็น.จี. จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 10 ก.ค. 61

325 จ้ำงท่ีปรึกษำ "วิจัยเพ่ือพัฒนำประชำธิปไตยอย่ำงย่ังยืน"                100,000.00          100,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

เกณฑ์รำคำ 12 มิ.ย. 61

326 จ้ำงท่ีปรึกษำวิจัย เร่ือง องค์กรอิสระกับกำรสร้ำง

ประชำธิปไตยท่ีตรวจสอบได้

               150,000.00          150,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ เกณฑ์รำคำ 28 ก.ย. 61

327 จ้ำงผู้เช่ียวชำญ "กำรให้รัฐเข้ำถึงและได้มำซ่ึงข้อมูลท่ีบุคคล

ส่ือสำรถึง9ในสหพันธรัฐเยอรมนี

                 80,000.00            80,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เกณฑ์รำคำ 11 มิ.ย. 61

328 จ้ำงท่ีปรึกษำ 4 ด้ำน                300,000.00          300,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย เกณฑ์รำคำ 6 ก.ย. 61

329 จ้ำงท่ีปรึกษำ "กฎหมำยเก่ียวกับกำรให้รัฐเข้ำถึง และได้มำซ่ึง

ข้อมูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึง9 : กรณีสหรำชอำณำจักร

                 80,000.00            80,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ เกณฑ์รำคำ 13 มิ.ย. 61

330 จ้ำงเก็บข้อมูล เร่ืองกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือลดควำมเหล่ือมล้ ำ                  30,000.00            30,000.00 เฉพำะเจำะจง อมำพร  ปวงรังษี อมำพร  ปวงรังษี เกณฑ์รำคำ 29 มิ.ย. 61

331 จ้ำงเก็บข้อมูล เร่ืองกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือลดควำมเหล่ือมล้ ำ                  30,000.00            30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัชนี  ประดับ นำงสำวรัชนี  ประดับ เกณฑ์รำคำ 29 มิ.ย. 61

332 จ้ำงเก็บข้อมูล เร่ืองกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือลดควำมเหล่ือมล้ ำ                  30,000.00            30,000.00 เฉพำะเจำะจง พนำรัตน์ มำศฉมำดล พนำรัตน์ มำศฉมำดล เกณฑ์รำคำ 29 มิ.ย. 61
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ล ำดับ รำยกำร
 วงเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรจัดหำ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผล

วันท่ีของสัญญำหรือ

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง

333 จ้ำงเก็บข้อมูล เร่ืองกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือลดควำมเหล่ือมล้ ำ                  30,000.00            30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวดำริกำ โพธิรุกข์ นำงสำวดำริกำ โพธิรุกข์ เกณฑ์รำคำ 29 มิ.ย. 61

334 จ้ำงเก็บข้อมูล เร่ืองกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือลดควำมเหล่ือมล้ ำ                  30,000.00            30,000.00 เฉพำะเจำะจง ดร.วัฒนำ รัตนพรหม ดร.วัฒนำ รัตนพรหม เกณฑ์รำคำ 29 มิ.ย. 61

335 จ้ำงเก็บข้อมูล เร่ืองกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือลดควำมเหล่ือมล้ ำ                  30,000.00            30,000.00 เฉพำะเจำะจง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชนิษฎำ  ชูสุข ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชนิษฎำ  ชูสุข เกณฑ์รำคำ 29 มิ.ย. 61

336 จ้ำงศึกษำและจัดท ำเอกสำรวิชำกำร                  30,000.00            30,000.00 เฉพำะเจำะจง รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภสวัสด์ิ   ชัชวำลย์ รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภสวัสด์ิ   ชัชวำลย์ เกณฑ์รำคำ 22 มิ.ย. 61

337 จ้ำงศึกษำและจัดท ำเอกสำรวิชำกำร                  80,000.00            80,000.00 เฉพำะเจำะจง รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต เกณฑ์รำคำ 22 มิ.ย. 61

338 ศึกษำรวบรวมข้อมูลและสังเครำะห์ข้อมูล                  30,000.00            30,000.00 เฉพำะเจำะจง วิชุดำ สำธิตพร วิชุดำ สำธิตพร เกณฑ์รำคำ 21 มิ.ย. 61

339 ศึกษำรวบรวมข้อมูลและสังเครำะห์ข้อมูล                  60,000.00            60,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนพพล ผลอ ำนวย นำยนพพล ผลอ ำนวย เกณฑ์รำคำ 22 มิ.ย. 61

340 ค่ำจ้ำงเหมำประเมินผล รศ.สุรำงค์รัตน์ วศินำรมณ์                  30,000.00            30,000.00 เฉพำะเจำะจง รศ.สุรำงค์รัตน์  วศินำรมณ์ รศ.สุรำงค์รัตน์  วศินำรมณ์ เกณฑ์รำคำ 21 มิ.ย. 61

341 จ้ำงเก็บรวมรวบข้อมูลและสังเครำะห์ข้อมูล                  30,000.00            30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสวนีย์ เสริมสุข นำงสวนีย์ เสริมสุข เกณฑ์รำคำ 21 มิ.ย. 61

342 จ้ำงท่ีปรึกษำ                100,000.00          100,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เกณฑ์รำคำ 27 มิ.ย. 61

343 จ้ำงอำจำรย์ประเมินผล                200,000.00          200,000.00 เฉพำะเจำะจง รศ.สิริกร กำญจนสุนทร รศ.สิริกร กำญจนสุนทร เกณฑ์รำคำ 14 มิ.ย. 61

344 จ้ำงท่ีปรึกษำ "ติดตำมประเมินผลลัพท์และผลกระทบของ

หลักสูตร ปปร. และ ปนป.

               500,000.00          500,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เกณฑ์รำคำ 12 มิ.ย. 61

345 จ้ำงเขียนเอกสำรวิชำกำรเร่ือง "กำรกระจำยอ ำนำจและกำร

ปกครองท้องถ่ิน"

               700,000.00          700,000.00 เฉพำะเจำะจง รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภสวัสด์ิ   ชัชวำลย์ รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภสวัสด์ิ   ชัชวำลย์ เกณฑ์รำคำ 2 ก.ค. 61

346 จ้ำงจัดท ำเอกสำรวิชำกำร เร่ือง ผู้บริหำรท้องถ่ินและสมำชิก

สภำท้องถ่ิน

                 70,000.00            70,000.00 เฉพำะเจำะจง มำโนช  นำมเดช มำโนช  นำมเดช เกณฑ์รำคำ 2 ก.ค. 61

347 จ้ำงเขียนเอกสำรวิชำกำรเร่ือง "ทิศทำงและควำมท้ำทำยของ

เศรษฐกิจโลกฯ"

                 70,000.00            70,000.00 เฉพำะเจำะจง รองศำสตรำจำรย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองศำสตรำจำรย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี เกณฑ์รำคำ 2 ก.ค. 61

348 จ้ำงผู้ตรวจสอบภำยใน                490,000.00          490,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ำกัด บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 27 มิ.ย. 61

349 จ้ำงท่ีปรึกษำ (กำรให้รัฐเข้ำถึงและได้มำซ่ึงข้อมูลท่ีบุคคล

ส่ือสำรถึง9ในสหรัฐอเมริกำ)

                 80,000.00            80,000.00 เฉพำะเจำะจง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เกณฑ์รำคำ 27 มิ.ย. 61
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ล ำดับ รำยกำร
 วงเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรจัดหำ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผล

วันท่ีของสัญญำหรือ

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง

350 จ้ำงผู้เช่ียวชำญรำยบุคคลหรือจ้ำงบริษัทท่ีปรึกษำ "เร่ือง กำร

สร้ำงตัวแบบผู้น ำท่ีทรงภูมิปัญญำ กรณีศึกษำ มหำตมะ คำนธี

 และ ดร.บี.อำร์ อัมเบดกำร์"

               200,000.00          200,000.00 เฉพำะเจำะจง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เกณฑ์รำคำ 13 มิ.ย. 61

351 จ้ำงเหมำปรับปรุงระบบภำพ ระบบเสียง ปรับปรุงภำยในห้อง

ประชุมร ำไพพรรณี

             2,800,000.00        2,800,000.00 คัดเลือก บริษัท แอ็ดว้ำนซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคต้ิง 

จ ำกัด

บริษัท แอ็ดว้ำนซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคต้ิง 

จ ำกัด

เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 10 ก.ค. 61

352 จ้ำงท ำส่ือวีดิทัศน์รำงวัลพระปกเกล้ำ 5-7 นำที                150,000.00          150,000.00 เฉพำะเจำะจง สยำม  เจริญอินทร์พรหม สยำม  เจริญอินทร์พรหม เกณฑ์รำคำ 10 ก.ค. 61

353 จ้ำงเก็บข้อมูลโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนต่อ

กระบวนกำรสันติภำพจังหวัดชำยแดนภำคใต้

             1,200,000.00        1,200,000.00 เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เกณฑ์รำคำ 20 ก.ค. 61

354 จ้ำงจัดบริกำรเดินทำงศึกษำดูงำน ประเทศญ่ีปุ่น              1,055,940.00        1,055,940.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 9 ก.ค. 61

355 จ้ำงเขียนบทควำมส้ันในฐำนข้อมูลกำรเมืองกำรปกครองใน

กลุ่ม "พรรคกำรเมืองและกำรเลือกต้ัง" ตำมรัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทย พศ.ศ2560

                 40,000.00            40,000.00 เฉพำะเจำะจง กล้ำ  สมุทวณิช กล้ำ  สมุทวณิช เกณฑ์รำคำ 16 ก.ค. 61

356 จ้ำงเขียนบทควำมส้ันในฐำนข้อมูลกำรเมืองกำรปกครองใน

กลุ่ม "พรรคกำรเมืองและกำรเลือกต้ัง" ตำมรัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทย พศ.ศ2560

                 40,000.00            40,000.00 เฉพำะเจำะจง ยุทธพร  อิสรชัย ยุทธพร  อิสรชัย เกณฑ์รำคำ 16 ก.ค. 61

357 จ้ำงท่ีปรึกษำวิจัย เร่ือง พัฒนำกำรสถำปัตยกรรมในสยำมใน

รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยุ่หัว พ.ศ.2468-2477

               240,000.00          240,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เกณฑ์รำคำ 28 ก.ค. 61

358 จ้ำงท่ีปรึกษำวิจัย เร่ือง พัฒนำกำรของกฎหมำยครอบครัวว่ำ

ด้วยเง่ือนไขกำรสมรส

               300,000.00          300,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เกณฑ์รำคำ 6 ก.ค. 61

359 จ้ำงเหมำบริกำรศึกษำดูงำนในประเทศ              1,210,800.00        1,210,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 1 ส.ค. 61

360 จ้ำงท่ีปรึกษำวิจัยเร่ืองพัฒนำกำรกำรเปล่ียนแปลงสังคม กำร

เมืองไทยและควำมคิดเร่ืองกำรปฏิรูปท่ีเก่ียวเน่ือง

               450,000.00          450,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เกณฑ์รำคำ 18 ก.ค. 61

361 จ้ำงท ำนิทรรศกำรช่ัวครำว "กอล์ฟ กีฬำและกำรฑูต"                370,000.00          370,000.00 คัดเลือก บริษัทหน่ึงล้ำนไอเดีย จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) บริษัทหน่ึงล้ำนไอเดีย จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 7 ก.ค. 61

362 จ้ำงเหมำเก็บข้อมุล นำยเอกพงษ์ ศิริพันธ์                  30,000.00            30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอกพงษ์ ศิริพันธ์ นำยเอกพงษ์ ศิริพันธ์ เกณฑ์รำคำ 2 ส.ค. 61

Page 22 of 24



ล ำดับ รำยกำร
 วงเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรจัดหำ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผล

วันท่ีของสัญญำหรือ

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง

363 จ้ำงท ำบทควำมส้ันในฐำนข้อมูลกำรเมืองกำรปกครองในกลุ่ม 

"เหตุกำรณ์ส ำคัญทำงกำรเมือง"

                 60,000.00            60,000.00 เฉพำะเจำะจง ดร.ภูมิ มูลศิลป์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ เกณฑ์รำคำ 2 ส.ค. 61

364 จัดบริกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ (อินโดนีเซีย)              2,449,000.00        2,449,000.00 คัดเลือก บริษัท สุภัทรำทรำเวล จ ำกัด บริษัท สุภัทรำทรำเวล จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 30 ส.ค. 61

365 จัดบริกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ (ศรีลังกำ)              1,763,000.00        1,763,000.00 คัดเลือก บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร์ (2007) จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 3 ก.ย. 61

366 จัดท ำเน้ือหำวิชำ e-learning                389,000.00          389,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงกอก เว็บ โซลูช่ัน จ ำกัด บริษัท บำงกอก เว็บ โซลูช่ัน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 25 ก.ย. 61

367 จัดท ำนิทรรศกำรงำนเวทีท้องถ่ินไทย พ.ศ.2561                400,000.00          400,000.00 คัดเลือก บริษัทหน่ึงล้ำนไอเดีย จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) บริษัทหน่ึงล้ำนไอเดีย จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 27 ส.ค. 61

368 จ้ำงบันทึกข้อมูล                100,000.00          100,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิริวรรณ หัสสรังสี น.ส.ศิริวรรณ หัสสรังสี เกณฑ์รำคำ 25 ก.ย. 61

369 จ้ำงประเมินหลักสูตร กำรบริหำรงำนพัฒนำท้องถ่ินท่ีย่ังยืน 

รุ่นท่ี 5

               200,000.00          200,000.00 เฉพำะเจำะจง รศ.สุรำงค์รัตน์  วศินำรมณ์ รศ.สุรำงค์รัตน์  วศินำรมณ์ เกณฑ์รำคำ 2 ส.ค. 61

370 จ้ำงประเมินหลักสูตร ปปร.                200,000.00          200,000.00 เฉพำะเจำะจง ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ เกณฑ์รำคำ 14 ส.ค. 61

371 จ้ำงผลิตนิทรรศกำร 20 ปี สถำบันพระปกเกล้ำ                200,000.00        1,650,000.00 คัดเลือก บริษัท มำนะดี มีเดีย จ ำกัด บริษัท มำนะดี มีเดีย จ ำกัด เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 20 ส.ค. 61

372 จัดท ำระบบ KPI Collaboration                770,000.00          770,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สำมำรถ เอ็ด เท็ค จ ำกัด บริษัท สำมำรถ เอ็ด เท็ค จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 4 ก.ย. 61

373 จัดท ำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์                428,000.00          428,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงกอก เว็บ โซลูช่ัน จ ำกัด บริษัท บำงกอก เว็บ โซลูช่ัน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 6 ก.ย. 61

374 จ้ำงจัดสัมมนำสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรส่งผลงำนเข้ำประกวด                200,000.00          200,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็น แอนด์ พี ครีเอช่ัน จ ำกัด บริษัท เอ็น แอนด์ พี ครีเอช่ัน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 2 ส.ค. 61

375 จ้ำงประเมินผล                  50,000.00            50,000.00 เฉพำะเจำะจง รศ.สุรำงค์รัตน์  วศินำรมณ์ รศ.สุรำงค์รัตน์  วศินำรมณ์ เกณฑ์รำคำ 29 ส.ค. 61

376 จ้ำงอำจำรย์ประเมินผล                  80,000.00            80,000.00 เฉพำะเจำะจง รศ.ดร.สุพิณ  เกชำคุปต์ รศ.ดร.สุพิณ  เกชำคุปต์ เกณฑ์รำคำ 4 ก.ย. 61

377 จ้ำงประเมินผล                200,000.00          200,000.00 เฉพำะเจำะจง รศ.ดร.พุทธกำล  รัชธร รศ.ดร.พุทธกำล  รัชธร เกณฑ์รำคำ 6 ก.ย. 61

378 จ้ำงผอ.หลักสูตรปศส.17                500,000.00          500,000.00 เฉพำะเจำะจง รองศำสตรำจำรย์ศรีวงศ์  สุมิตร รองศำสตรำจำรย์ศรีวงศ์  สุมิตร เกณฑ์รำคำ 6 ก.ย. 61

379 จ้ำงท่ีปรึกษำวิจัยเร่ือง กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินภำยใต้

ข้อจ ำกัดในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

พ.ศ.2468-2475

               300,000.00          300,000.00 เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เกณฑ์รำคำ 3 ก.ย. 61
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ล ำดับ รำยกำร
 วงเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรจัดหำ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผล

วันท่ีของสัญญำหรือ

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง

380 จ้ำงท่ีปรึกษำวิจัยภำยใต้โครงกำรศึกษำวิเครำะห์กฎหมำยท่ีมี

ผลบังคับใช้อยู่ท่ีเก่ียวข้องกับกำรปฏิรูปใน 4 ด้ำน

               300,000.00          290,260.00 เชิญชวนท่ัวไป มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ 28 ก.ย. 61

381 จ้ำงท่ีปรึกษำวิจัยภำยใต้โครงกำรศึกษำวิเครำะห์กฎหมำยท่ีมี

ผลบังคับใช้อยู่ท่ีเก่ียวข้องกับกำรปฏิรูปใน 4 ด้ำน

               300,000.00          300,000.00 จ้ำงท่ีปรึกษำ

เฉพำะเจำะจง

มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย เกณฑ์รำคำ 28 ก.ย. 61

382 จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดสถำบันฯ และพิพิธภัณฑ์ฯ ประจ ำปี

งบประมำณ 2562

             2,930,088.00        2,930,088.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรช่ัน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 6 ธ.ค. 61

383 จ้ำงเหมำดูแลอำคำรและระบบต่ำงๆ ภำยในพิพิธภัณฑ์ฯ                924,000.00          749,000.00 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 15 พ.ย. 61
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