
 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



ล ำดับ ช่ือโครงกำร
 เดือน/ปี ท่ีคำดว่ำจะ

ประกำศจัดซ้ือจัดจ้ำง
 งบประมำณโครงกำร แหล่งเงิน หน่วยงำนเจ้ำของงบ

1 โทรสาร 5 เคร่ือง 06/2562                     40,000.00 งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ

2 เคร่ืองบันทึกเสียง 10 เคร่ือง 06/2562                     50,000.00 งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ

3 ตู้เอกสาร 2 ใบ 06/2562                     10,000.00 งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ

4 เคร่ืองเป่ามือ 1 เคร่ือง 02/2562                     10,000.00 งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ

5 โต๊ะพับ จ านวน 8 ตัว 02/2562                       8,000.00 งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ

6 เก้าอ้ีบุนวม 50 ตัว 03/2562                     40,000.00 งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ

7 เก้าอ้ีส านักงาน 166 ตัว 06/2562                 1,079,000.00 งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ

8 เคร่ืองเจาะกระดาษ 1 เคร่ือง 06/2562                       5,000.00 งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ

9 กล้องวีดีโอ 2 เคร่ือง 06/2562                     80,000.00 งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ

10 กล้องถ่ายรูป 5 เคร่ือง 06/2562                     50,000.00 งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ

11 กล้องบันทึกวีดีทัศน์ดิจิทัลและขาต้ัง 06/2562                     58,000.00 งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ

12 ปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุมช้ัน 5 01/2562                    407,000.00 งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ

13 ไมค์โครโฟนพกพา 10 เคร่ือง 02/2562                     24,000.00 งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ

14 พัดลมอุตสาหกรรม 4 เคร่ือง 02/2562                     20,000.00 งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ

15 Notebook 10 เคร่ือง 02/2562                    400,000.00 งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ

16 เคร่ืองพิมพ์ 17 เคร่ือง 02/2562                    230,000.00 งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ

17 คอมพิวเตอร์ส าหรับบันทึกไฟล์ภาพและเสียง 1 เคร่ือง 06/2562                     30,000.00 งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

สถำบันพระปกเกล้ำ
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18 Harddisk 4 อัน 02/2562                     16,000.00 งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ

19 ถังดับเพลิง 15 ถัง 12/2561                    120,000.00 งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ

20 ปรับปรุงระบบภาพและระบบเสียง ห้องประชาธิปก 10/2561                    702,000.00 งบประมาณ ข้ึนตรงต่อเลขาธิการ

21 ปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในห้องสัตมรามาธิราช 10/2561                 5,800,000.00 งบประมาณ ข้ึนตรงต่อเลขาธิการ

22 ชุดส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย 5 ชุด 01/2562                     60,000.00 งบประมาณ ข้ึนตรงต่อเลขาธิการ

23
ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์

สนับสนุนการท างาน
03/2562                    193,900.00 งบประมาณ ข้ึนตรงต่อเลขาธิการ

24 จอรับภาพโปรเจคเตอร์ 1 เคร่ือง 11/2561                    246,100.00 งบประมาณ ข้ึนตรงต่อเลขาธิการ

25 จ้างท่ีปรึกษา 3 เร่ือง โครงการผู้น าสาธารณะ 11/2561                    300,000.00 งบประมาณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

26 จ้างท่ีปรึกษา 2 เร่ือง โครงการลดความเหล่ือมล้ า) 11/2561                    750,000.00 งบประมาณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

27 จ้างท่ีปรึกษา 1 เร่ือง โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย 11/2561                    700,000.00 งบประมาณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

28
จ้างท่ีปรึกษา 1 เร่ือง โครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์กรอิสระฯ
11/2561                    720,000.00 งบประมาณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

29
จ้างท่ีปรึกษา 2 เร่ือง โครงการประเมินผลหลักสูตรเพ่ือมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิ
11/2561                    500,000.00 งบประมาณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

30
จ้างท่ีปรึกษา 1 เร่ือง โครงการวิจัยองค์ความรู้เก่ียวกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
12/2561                    800,000.00 งบประมาณ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน
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31
จ้างท่ีปรึกษา 2 เร่ือง โครงการศึกษารูปแบบและการด าเนินงาน

ของสถาบันการเมืองฯ
11/2561                    800,000.00 งบประมาณ ส านักวิจัยและพัฒนา

32
จ้างท่ีปรึกษา 2 เร่ือง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิ

เสรีภาพฯ
01/2562                    300,000.00 งบประมาณ ส านักวิจัยและพัฒนา

33
จ้างท่ีปรึกษา 2 เร่ือง โครงการศึกษาวิจัยเร่งด่วนหรือวิจัย

ประเด็นสาธารณะ
01/2562                    700,000.00 งบประมาณ ส านักวิจัยและพัฒนา

34 จ้างท่ีปรึกษา 6 เร่ือง โครงการให้ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ 01/2562                    480,000.00 งบประมาณ ส านักวิจัยและพัฒนา

35 จ้างท่ีปรึกษา 1 เร่ือง โครงการการออกแบบสถาบันการเมืองฯ 01/2562                    500,000.00 งบประมาณ ส านักวิจัยและพัฒนา

36
จ้างท่ีปรึกษา 1 เร่ือง โครงการส ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
05/2562                 1,203,000.00 งบประมาณ ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

37
จ้างท่ีปรึกษา โครงการบบาทของนานาประเทศในการสนับสนุน

กระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
05/2562                    500,000.00 งบประมาณ ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

38
จ้างท่ีปรึกษา โครงการวิจัยความท้าทายในการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ชาติด้วยธรรมาภิบาล
03/2562                    500,000.00 งบประมาณ ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
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39
จ้างท่ีปรึกษา 7 เร่ือง โครงการคนไทยสร้างชาติ-การศึกษาราย

กรณีพลเมืองไทยกับความเข้มแข็งของชุมชน
12/2561                 1,400,000.00 งบประมาณ ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

40
จ้างท่ีปรึกษา 9 เร่ือง โครงการศึกษาร่างกฎหมายท่ีมี

ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
12/2561                    700,000.00 งบประมาณ ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

41
จ้างท่ีปรึกษา 3 เร่ือง โครงการวิเคราะห์กฎหมายท่ีมีผลบังคับใช้

อยู่
12/2561                    900,000.00 งบประมาณ ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

53 จ้างท่ีปรึกษา 3 เร่ือง 12/2561                    810,000.00 งบประมาณ พิพิธภัณฑ์ฯ

35 จ าลองโบราณวัตถุ เคร่ืองเพ่ิมความช้ืน Data Logger 12/2561                    100,000.00 งบประมาณ พิพิธภัณฑ์ฯ

36 จัดท านิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ระยะท่ี 2 12/2561                19,344,000.00 งบประมาณ พิพิธภัณฑ์ฯ
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