สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)

ประจำเดือน ตุลำคม 2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2561
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
ผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว
คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

01/10/18

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

01/10/18

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

03/10/18

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

10/10/18

11,961.53 คุณสมบัติถูกตอง

10/10/18

คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

33,000.00

33,000.00

2

คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

111,950.00

111,950.00

3

คาจางเหมาบริการ จัดทําโลรางวัล

9,309.00

9,309.00

4

279,912.00

279,912.00

5

คาจางเหมาบริการ คาบริการเก็บรักษา
เอกสาร และรับ-สงเอกสาร ป 2562
คาจางเหมาบริการ

270,000.00

270,000.00

6

คาเชาอุปกรณ

7

4,280.00

4,280.00

8

คาจางเหมาบริการ ตออายุดูแลรักษา
ระบบการขาย iNT POS & Stock ของ
ศูนยหนังสือสถาบันพระปกเกลา
ระยะเวลา 1 ป (1ตค.61-30กย.62)
คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

99,200.00

99,200.00

เฉพาะเจาะจง โรงแรมสินเกียรติบุรี

99,200.00 โรงแรมสินเกียรติบุรี

99,200.00

9

คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

88,500.00

88,500.00

เฉพาะเจาะจง โรงแรม อิมพีเรียล นราธิวาส

88,500.00 โรงแรม อิมพีเรียล นราธิวาส

88,500.00

10 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

80,050.00

80,050.00

เฉพาะเจาะจง โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี

80,050.00 โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี

80,050.00

11 คาเชารถบัส

60,000.00

60,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

60,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

60,000.00

แผนละ 0.29

เฉพาะเจาะจง โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี
เฉพาะเจาะจง บริษัท ชาโต เดอ อารต จํากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ เอ็กซเพิรท ไอซีที จํากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท อิ๊นท ซอฟแวร จํากัด

33,000.00 โรงแรมวรวนา โฮเต็ล แอนด คอนเวนชั่น

โดยสรุป

1

แผนละ 0.29

เฉพาะเจาะจง โรงแรมวรวนา โฮเต็ล แอนด คอนเวนชั่น

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

111,950.00 โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี
9,309.00 บริษัท ชาโต เดอ อารต จํากัด
279,912.00 บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)
270,000.00 บริษัท ดิ เอ็กซเพิรท ไอซีที จํากัด
แผนละ 0.29

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด

4,280.00 บริษัท อิ๊นท ซอฟแวร จํากัด

33,000.00
111,950.00
9,309.00
279,912.00
270,000.00
แผนละ 0.29
4,280.00

บริษัท พรทิพย แทรเวล จํากัด
12 คาจัดซื้อหนังสือ
13 คาเบี้ยประกันภัยรถยนตและพรบ.
ทะเบียน นง 7073 นนทบุรี
(1 พ.ย. 61 - 30 ต.ค.62)
14 คาเบี้ยประกันภัยรถยนตและพรบ.
รถยนตประจําตําแหนง Hyundai H1
ทะเบียน กก7888
(28 ต.ค. 61 - 27 ต.ค.62)
15 คาซอมแซมครุภัณฑ คาบริการตอ
สัญญาบํารุงรักษาลิฟตโดยสาร ตั้งแต 1
ต.ค. 61 - 30 ก.ย.62

8,640.00

8,640.00

11,961.53

11,961.53

34,993.28

29,960.00

8,640.00

01/10/18
01/10/18
01/10/18

01/10/18
03/10/18

04/10/18
04/10/18
04/10/18

เฉพาะเจาะจง ศูนยศกึ ษาสันติภาพและความขัดแยง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา
จํากัด

8,640.00 ศูนยศกึ ษาสันติภาพและความขัดแยง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
11,961.53 บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา
จํากัด

34,993.28

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

34,993.28 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

34,993.28 คุณสมบัติถูกตอง

10/10/18

29,960.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ธิสเซนครุปป เอลลิเวเตอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด

29,960.00 บริษัท ธิสเซนครุปป เอลลิเวเตอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด

29,960.00 มีผูจําหนายเสนอ

10/10/18

ครบถวน

ครบถวน

เพียงรายเดียว

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2561
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

10/10/18

3,424.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

16/10/18

182,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

16/10/18

6,000.00 มีผูจําหนายเสนอ

17/10/18

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

17/10/18

3,424.00

3,424.00

182,000.00

182,000.00

6,000.00

6,000.00

448,800.00

448,800.00

21 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

84,750.00

84,750.00

เฉพาะเจาะจง โรงแรม คาวาลิ คาซา รีสอรท

84,750.00 โรงแรม คาวาลิ คาซา รีสอรท

84,750.00

22 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

77,650.00

77,650.00

เฉพาะเจาะจง โรงแรมโกลเดนดรากอน รีสอรท สิงหบุรี

77,650.00 โรงแรมโกลเดนดรากอน รีสอรท สิงหบุรี

77,650.00

23 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

98,100.00

98,100.00

เฉพาะเจาะจง โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี

98,100.00 โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี

98,100.00

1,872,000.00

1,872,000.00

37,985.00

37,985.00

19 คาซอมแซมครุภัณฑ กระจกบริเวณ
หองอาหารพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว
20 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

24 คาจางเหมาบริการเดินทางศึกษาดูงาน
(เชียงราย-เชียงตุง) 18-21 ต.ค.61
25 คาจางพิมพ คูมือนักศึกษา ปรม.18

เฉพาะเจาะจง โรงแรม เฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท กาญจนบุรี
เฉพาะเจาะจง นายกรุงไกร ทิพยเจริญ
เฉพาะเจาะจง โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

คัดเลือก

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

เฉพาะเจาะจง บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด เสนอ
ราคา 37,985.-

3,424.00 รานฮั่วฮะฮวด

182,000.00 โรงแรม เฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท กาญจนบุรี
6,000.00 นายกรุงไกร ทิพยเจริญ
448,800.00 โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

1,725,900.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

22,405.16 คุณสมบัติถูกตอง

22,405.16

เฉพาะเจาะจง รานฮั่วฮะฮวด

22,405.16 บริษัท นวมินทรฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด

โดยสรุป

22,405.16

16 คาเบี้ยประกันภัยและพรบ.รถยนต
HONDA ACCORD(รถประจําตําแหนง
รองฯวิทวัส) 4กฬ 5679 12 ม.ค.61 11 ม.ค. 62
17 คาวัสดุอุปกรณ
- ตาลปตรไหมไทยพรอปก ดามมุก
- ยามไหมไทยพรอมปก -สําหรับงาน
กฐินพระราชทานป 61 ณ วัดไชโย
วรวิหาร จ.อางทอง
18 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

เฉพาะเจาะจง บริษัท นวมินทรฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ครบถวน

เพียงรายเดียว

448,800.00

1,688,050.00

17/10/18
17/10/18
18/10/18
18/10/18

37,985.00 บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด

37,985.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

19/10/18

30,499.28 หจก.เปเปอร แอนด ออฟฟศ โปรดักส

30,499.28

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

19/10/18

บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง (2014) จํากัด เสนอ
ราคา 38,653.75
26 ซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงาน

30,499.28

30,499.28

เฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร แอนด ออฟฟศ โปรดักส เสนอ
ราคา 30,499.28
บริษัท ชลทิศเปเปอร จํากัด เสนอราคา
31,019.30
รานพิสิษฐเทรดดิ้ง เสนอราคา 33,983.20

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2561
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

2,700.00

2,700.00

28 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

46,010.00

46,010.00

29 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

32,100.00

32,100.00

30 คาซอมแซมครุภัณฑ เทอโมรีโมทแอร
Honeywell รุน ธ6812

14,445.00

14,445.00

27 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

31 คาเชารถบัส

90,000.00

90,000.00

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด รอยเอ็ดธนาทรัพย (เดอะ
ริช โฮเต็ล)

เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จํากัด เสนอ
ราคา 46,010.บริษัท เกรทเตอรเทค จํากัด เสนอราคา
48,045.บริษัท อินฟอรเมด จํากัด
เสนอราคา 49,220.เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็ม ซี ซี
เฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด พี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
เสนอราคา 14,445.บริษัท คอมเมอรเชียลเวิลธ จํากัด เสนอราคา
15,194.เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด เสนอ
ราคา 90,000.หจก.เอ.ที.เอส.แทรเวล เสนอราคา 94,000.-

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

2,700.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

22/10/18

46,010.00 บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จํากัด

46,010.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

22/10/18

32,100.00 หางหุนสวนจํากัด เอ็ม ซี ซี

32,100.00

24/10/18

14,445.00 บริษัท พีดี แอนด พี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

14,445.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

90,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

90,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

25/10/18

90,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

90,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

25/10/18

59,064.00 บริษัท พริ้นติ้ง ฮอลล จํากัด

59,064.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

25/10/18

185,550.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

25/10/18

45,903.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

25/10/18

2,700.00 หางหุนสวนจํากัด รอยเอ็ดธนาทรัพย (เดอะ
ริช โฮเต็ล)

25/10/18

หจก.นิวฟาใหม เสนอราคา 96,000.32 คาเชารถบัส

90,000.00

90,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด เสนอ
ราคา 90,000.หจก.เอ.ที.เอส.แทรเวล เสนอราคา 99,000.หจก.นิวฟาใหม เสนอราคา 96,000.-

33 คาจางพิมพ สมุดโนต ลายตึกพิพิธภัณฑ

34 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา
35 คาครุภัณฑสํานักงาน เครื่องวัดและ
บันทึกอุณหภูมิความชื้น Dataloger

59,064.00

59,064.00

185,550.00

185,550.00

45,903.00

45,903.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท พริ้นติ้ง ฮอลล จํากัด เสนอราคา
59,064
บริษัท ซันแพคเกจจิ้ง (2014) จํากัด เสนอ
ราคา 70,620.เฉพาะเจาะจง โรงแรม ครอสทู ไวบ บุรีรัมย (X2 Vibe
Buriram Hotel)
เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน อินโนเวเทค จํากัด เสนอราคา
45,903.บริษัท เลิศไทยซัพพลาย จํากัด เสนอราคา
46,042.10

70,620.00
185,550.00 โรงแรม ครอสทู ไวบ บุรีรัมย (X2 Vibe
Buriram Hotel)
45,903.00 บริษัท กรีน อินโนเวเทค จํากัด
46,042.10

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2561
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

4,500.00 มีผูจําหนายเสนอ

25/10/18

65,484.00 บริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด

65,484.00 คุณสมบัติถูกตอง

26/10/18

5,564.00 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

5,564.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

26/10/18

67,000.00 โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี

67,000.00

26/10/18

เฉพาะเจาะจง โรงแรม กรุงศรีริเวอร

9,000.00 โรงแรม กรุงศรีริเวอร

9,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

22,363.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท คลิกเน็กซ จํากัด

22,363.00 บริษัท คลิกเน็กซ จํากัด

22,363.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

29/10/18

131,600.00

131,600.00

เฉพาะเจาะจง โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี

131,600.00 โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี

131,600.00

29/10/18

7,062.00

7,062.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

2,938,557.37

2,938,557.37

29/10/18

45 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

133,500.00

133,500.00

เฉพาะเจาะจง โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี

133,500.00 โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี

133,500.00

46 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

155,700.00

155,700.00

เฉพาะเจาะจง โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี

155,700.00 โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี

155,700.00

47 คาจางพิมพหนังสือ สูจิบัตรงานKPI ครั้ง
ที่ 20

38,841.00

38,841.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

48 คาวัสดุอุปกรณ กระดาษถายเอกสาร
ขนาดA4(สีขาว)(80 แกรม)

41,901.20

41,901.20

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

30/10/18

36 คาจางเหมาบริการ แปลภาษาไทยอังกฤษ
37 คาจางเหมาบริการ คาบํารุงรักษา
โปรแกรมจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ออนไลน e-book ประจําป 2562
38 คาจางเหมาบริการ คาบริการยาย
โทรศัพท พรอม Port LAN
39 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา
40 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา
41 คาจางเหมาบริการ ทําเว็บไซต
ประชาสัมพันธโครงการติดตามการ
เลือกตั้ง 2562 และประชาสัมพันธงาน
อื่น ๆ ระยะเวลา 3 ป
42 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา
43 คาวัสดุอุปกรณ กลองเอกสารทรัพยศรี
ไทย จํานวน 300 กลอง-สํารองคลังพัสดุ
44 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

4,500.00

4,500.00

เฉพาะเจาะจง ดวงใจ อมรกุล

65,484.00

65,484.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด

5,564.00

5,564.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

67,000.00

67,000.00

เฉพาะเจาะจง โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี

9,000.00

9,000.00

22,363.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)
เฉพาะเจาะจง UNITED NATIONS

เฉพาะเจาะจง บริษัท พริ้นติ้ง ฮอลล จํากัด เสนอราคา
38,841.บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง จํากัด เสนอราคา
44,940
บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด เสนอ
ราคา 40,125.บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ จํากัด
เสนอราคา 47,347.50
บริษัท ธรรมดาเพรส จํากัด เสนอราคา
48,150.เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด

4,500.00 ดวงใจ อมรกุล

7,062.00 บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)
2,938,557.37 UNITED NATIONS

เพียงรายเดียว
ครบถวน

7,062.00
2,938,557.37

38,841.00 บริษัท พริ้นติ้ง ฮอลล จํากัด

38,841.00

41,901.20 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด

41,901.20

26/10/18

29/10/18

29/10/18
29/10/18
29/10/18

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2561
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

49 จางเหมาบริการ ผลิตจานพิวเตอรขนาด
7 นิ้ว ติดตราสถาบันฯ และตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ พรอมกลองผาไหม
50 คาจางเหมาบริการ จางถายภาพวัตถุ
โบราณ เพื่อจัดทําทะเบียนวัตถุ ไมนอย
กวา 500 ชิ้น
51 คาจางเหมาบริการ จางถอดเทปเก็บ
52 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา
53 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

98,975.00

98,975.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อปคราฟทส จํากัด

98,975.00 บริษัท ท็อปคราฟทส จํากัด

98,975.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

30/10/18

60,000.00

60,000.00

เฉพาะเจาะจง นายวีระ โดแวนเว

60,000.00 นายวีระ โดแวนเว

60,000.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

30/10/18

900.00

900.00

เฉพาะเจาะจง นภัส มุขพานทอง

900.00 นภัส มุขพานทอง

900.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

30/10/18

300,600.00

300,600.00

300,600.00

30/10/18

69,122.00

69,122.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

เฉพาะเจาะจง โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี
เฉพาะเจาะจง รานอาทรพาณิชย เสนอราคา 69,122.-

300,600.00 โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี
69,122.00 รานอาทรพาณิชย

69,122.00

บริษัท สหชัยบราเดอรส จํากัด เสนอราคา
76,954.40

30/10/18

บริษัท เอื้อธนโชติ จํากัด เสนอราคา 73,188.54 คาจางเหมาบริการ ผลิตแผนทองเหลือง
ขนาด 9x13 เซนติเมตร ขอความโลโก
กัดกรด เคลือบเรซิ่นติดขนแผนกระจก
ขนาด 5.5 x 7 นิ้ว พนสีชาดานหลังขาตั้ง
ไมทําสีดํา พรอมบรรจุกลองกระดาษสีน้ํา
เงิน
55 คาจางพิมพ หนังสือการประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกลา ครั้งที่ 20

56 คาจางเหมาบริการ จางจัดทําขอมูล
แผนภาพประเทศไทย ในรูปแบบเชิง
สารสนเทศ GIS เพื่อประกอบการจัดทํา
หนังสือ

10,700.00

10,700.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ชาโต เดอ อารต จํากัด

10,700.00 บริษัท ชาโต เดอ อารต จํากัด

10,700.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

30/10/18

57,566.00

57,566.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด เสนอ
ราคา
บริ
ษัท57,566.ซัน แพคเกจจิ้ง (2014) จํากัด เสนอ

57,566.00 บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด

57,566.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

30/10/18

50,000.00 คุณสมบัติถูกตอง

31/10/18

50,000.00

50,000.00

ราคา 60,990.บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ จํากัด
เสนอราคา 62,060.เฉพาะเจาะจง ดร.อานนท ศักดิ์วรวิชญ

50,000.00 ดร.อานนท ศักดิ์วรวิชญ

ครบถวน

ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

1,955.43

1,955.43 เฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร แอนด ออฟฟศ โปรดักส

คาจางพิมพ - สูจิบัตรรางวัลพระปกเกลา
ขนาด - 5

111,280.00

111,280.00 บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ จํากัด

111,280.00

66,875.00

66,875.00 บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด

4

คาจางพิมพ - ปกใสวุฒิบัตรกระดาษ
(ปมโลโกสีทองสถาบัน)
คาใชจายในการฝกอบรม

111,280.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ
จํากัด เสนอราคา 111,280 บาท
- บริษัท ซันแพคเกจจิ้ง (2014) จํากัด
เสนอราคา 124,120.66,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด

21,600.00

21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สวานา โฮเต็ล จํากัด

5

คาใชจายในการฝกอบรม

50,400.00

6

คาจางแปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ)

13,000.00

7

คาจางเหมาบริการ - จัดอารตเวิรตหนังสือ

12,000.00

1

คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

2

3

8

คาจางเหมาบริการ จางเหมาบริการ
ขอมูลขาวสารนิวสเซ็นเตอร ประจําป
2562 (ตค.61)
9 คาจางเหมาบริการ จางศึกษาและเก็บ
ขอมูลการสรางความรวมมือจัดทําราง
แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาชุมชม
ซอยศิริพัฒนา เทศบาลนนทบุรี
10 คางานพิมพ - จัดพิมพจดหมายขาวงาน
KPI 20
11 คางานพิมพ - ไดอารี่

12 คาซอมแซมบํารุงรักษา - หลอดไฟ LCD
Profector ภายในอาคารพิพิธภัณฑ

1,955.43 หจก.เปเปอร แอนด ออฟฟศ โปรดักส

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
1,955.43

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

1/11/18

66,875.00

ผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

2/11/18

21,600.00 บริษัท สวานา โฮเต็ล จํากัด

21,600.00

2/11/18

50,400.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม ตรัง กรุงเทพ

50,400.00 โรงแรม ตรัง กรุงเทพ

50,400.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง - นางสาวดวงใจ อมรกุล
เสนอราคา 13,000.- บริษัท ยูนิค ทรานสเลชั่น จํากัด
เสนอราคา 16,413.80
12,000.00 เฉพาะเจาะจง จันทรา พีระขจร

13,000.00 นางสาวดวงใจ อมรกุล

13,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

12,000.00 จันทรา พีระขจร

12,000.00

ผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

02/11/18

2/11/18

2/11/18
2/11/18

93,090.00

93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท จํากัด

93,090.00 บริษัท อินโฟเควสท จํากัด

93,090.00 คุณสมบัติถูกตอง

02/11/18

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมภูนุช ควรเขียน

30,000.00 นางสาวชมภูนุช ควรเขียน

30,000.00 คุณสมบัติถูกตอง

02/11/18

61,632.00
256,800.00

15,515.00

61,632.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด
256,800.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท บีพีเค พริ้นติ้ง จํากัด เสนอราคา
256,800.- บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด
เสนอราคา 276,060.- บริษัท เอ.พี.กราฟฟคดีไซนและการพิมพ
จํากัด เสนอราคา 272,850.15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นัมเบอรวัน คอมพิวเตอร เซอรวิส
จํากัด

61,632.00 บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด
256,800.00 บริษัท บีพีเค พริ้นติ้ง จํากัด

15,515.00 บริษัท นัมเบอรวัน คอมพิวเตอร เซอรวิส
จํากัด

ครบถวน

ครบถวน

61,632.00

ผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

5/11/18

256,800.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

5/11/18

15,515.00

ผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

5/11/18

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

13 คาจางพิมพหนังสือ สูจิบัตรปกผาไหม
งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลา
ครั้งที่ 20

4,280.00

14 คาจางเหมาบริการ จัดนิทรรศการงาน
ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลา ครั้ง
ที่ 20
1.จัดทําแผนดําเนินงาน
2.ออกแบบสื่อนิทรรศการ
3.จัดทําโครงสราง บอรดนิทรรศการ
และสื่อตาง ๆ
4.เคลื่อนยายชุดนิทรรศการ
15 คาจางพิมพ จัดพิมพ ส.ค.ส. พรอมซอง

428,000.00

16 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

139,827.60

94,759.20

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด เสนอ
ราค 4,280.บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง จํากัด เสนอราคา
9,416.บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ จํากัด
เสนอราคา 9,202.บริษัท ธรรมดาเพรส จํากัด เสนอราคา
6,420.428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มานะดี มีเดีย จํากัด

139,827.60 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ
จํากัด เสนอราคา 139,827.60
บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด เสนอ
ราคา 142,524.บริษัท ธรรมดาเพรส จํากัด เสนอราคา
177,192.94,759.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด เสนอราคา
94,759.20

4,280.00 บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด

428,000.00 บริษัท มานะดี มีเดีย จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

4,280.00

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

5/11/18

428,000.00 คุณสมบัติถูกตอง

6/11/18

ครบถวน

139,827.60 บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ จํากัด

139,827.60

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

6/11/18

94,759.20 บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด (สํานักงานใหญ)

94,759.20

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

6/11/18

950.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

06/11/18

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

6/11/18

บริษัท โช-ออน (ประเทศไทย) จํากัด เสนอ
ราคา 96,813.60
หจก.เอ็น.ยู.เอ็น เสนอราคา 97,584.17 คาซื้อหนังสือ
18 คาจางเหมาบริการ - จางเหมา
บํารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย
กลองวงจรปด
19 คาจางพิมพ จัดพิมพหนังสือที่ระลึกพิธี
ถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป
2561

950.00

950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ หมอนทอง

950.00 นางสาววันเพ็ญ หมอนทอง

57,780.00

57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย เสิรซ จํากัด

57,780.00 บริษัท มีเดีย เสิรซ จํากัด

57,780.00

41,195.00

41,195.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง (2014) จํากัด เสนอ
ราคา 41,195.-

41,195.00 บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง (2014) จํากัด

41,195.00

บริษัท เอ พี กราฟคดีไซนและการพิมพ จํากัด
เสนอราคา 42,586.-

06/12/18

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

20 คาจางเหมาบริการ บริการกําจัดปลวก
ประจําป 2562

37,878.00

37,878.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม แฟคเตอรส จํากัด

37,878.00 บริษัท เอ็ม แฟคเตอรส จํากัด

37,878.00 คุณสมบัติถูกตอง

07/11/18

21 คาจางเหมาบริการ คาบํารุงรักษา
โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ Eleb.Web
ประจําป 2562
22 คาจางพิมพ
1.โปสเตอรขนาด A3 จํานวน 100 แผน
2.ธงญี่ปุน ขนาด 50 x 150 ซม.พรอม
ฐาน จํานวน 7 ชุด
3.Standee ขนาด 50 x 120 ซม.
จํานวน 3 อัน
4.แผนพับขนาด 15 x 40 ซม. จํานวน
1,500 แผน
5.ตรายางหมึกในตัว จํานวน 7 อัน
สําหรับปชส.กิจกรรม

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด

50,000.00 บริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด

50,000.00 คุณสมบัติถูกตอง

07/11/18

29,264.50

29,264.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด เสนอ
ราคา 29,264.50

ครบถวน

ครบถวน

29,264.50 บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด

29,264.50

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

11/11/18

23,219.00 บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด

23,219.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

12/11/18

17,430.30 บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด

17,430.30

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

12/11/18

25,680.00 บริษัท ดิ เอ็กซเพิรท ไอซีที จํากัด

25,680.00

13/11/18

18,500.00 จันทรา พีระขจร

18,500.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

30,495.00 บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด

30,495.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

13/11/18

บริษัท พรอสเพอริที รีวิล จํากัด เสนอราคา
31,565.-

23 คาจางพิมพ - ทําเนียบนศ.หลักสูตรปธก.
รุนที่ 20

23,219.00

24 คาจางพิมพ - ทําเนียบนักศึกษา สพฐ.4

17,430.30

25 คาครุภัณฑ - เครื่องสแกนนิ้ว

25,680.00

26 คาจางเหมาบริการ - จัดอารตเวิรตหนังสือ

18,500.00

27 คาจางพิมพ หนังสือโครงการสรางสํานึก
พลเมือง

30,495.00

23,219.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด
เสนอราคา 23,219.- บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง (2014) จํากัด
เสนอราคา 30,858.80
17,430.30 เฉพาะเจาะจง - บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด
เสนอราคา 17430.30
- บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง (2014) จํากัด
เสนอราคา 27,156.60
25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ เอ็กซเพิรท ไอซีที จํากัด
18,500.00 เฉพาะเจาะจง - จันทรา พีระขจร เสนอราคา 18,500.- ตฤณ จันทรมี เสนอราคา 19,000.30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด

13/11/18

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28 คาจางเหมาบริการเดินทางศึกษาดูงาน
(ฮองกง-เซิ่นเจิน) 26 พ.ย.- 1 ธ.ค.61

29 คาจางเหมาบริการเดินทางศึกษาดูงาน
(เกาหลีใต) 25 พ.ย.- 1 ธ.ค.61

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

1,274,350.00

1,413,000.00

1,274,350.00

1,413,000.00

วิธีซื้อหรือจาง
คัดเลือก

คัดเลือก

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

บริษัท สุภัทราทราเวล จํากัด เสนอราคา
1,274,350.บริษัท กรูฟวี่ แทรเวล จํากัด เสนอราคา
1,309,800.บริษัท ทริพเพิลเอททัวร (2007) จํากัด เสนอ
ราคา 1,395,000
บริษัท เจแปน พาราไดซ ทัวร จํากัด เสนอ
ราคา 1,407,700.บริษัท กรูฟวี่ แทรเวล จํากัด เสนอราคา
1,134,640.-

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1,274,350.00 บริษัท สุภัทราทราเวล จํากัด

1,274,350.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

13/11/18

1,134,640.00 บริษัท กรูฟวี่ แทรเวล จํากัด

1,134,640.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

13/11/18

59,920.00

บริษัท เจแปน พาราไดซ ทัวร จํากัด เสนอ
ราคา 1,367,100.บริษัท ทริพเพิลเอททัวร (2007) เสนอราคา
1,369,100.59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แจนนิตา คลีนนิ่ง เซอรวิส จํากัด

59,920.00 บริษัท แจนนิตา คลีนนิ่ง เซอรวิส จํากัด

59,920.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

14/11/18

30 คาจางเหมาบริการ พนักงานทําความ
สะอาด ประจําเดือน ตุลาคม 2561 (ฝง
สพม.)
31 คาจางเหมาบริการ บํารุงรักษาอุปกรณ
จัดเก็บ Log File ระบบเครือขายแบบที่
2 (1 ตค.61 - 31 มีค.62)
32 คาครุภัณฑ - จอรับภาพโปรเจคเตอร

69,550.00

69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟติไมซ โซลูชั่น จํากัด

69,550.00 บริษัท ออฟติไมซ โซลูชั่น จํากัด

69,550.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

14/11/18

246,100.00

246,100.00 บริษัท แอ็ดวานซ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง
จํากัด

246,100.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

15/11/18

33 คาจางเหมาบริการ - ผลิตback drop

15,515.00

246,100.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท แอ็ดวานซ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง
จํากัด เสนอราคา 246,100.- AIM Marketing co.,ltd เสนอราคา
262,150.- บริษัท มัลติไลน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด
เสนอราคา 256,800.15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮัลโหล อิงคเจ็ท จํากัด

15,515.00

15/11/18

34 คาจางเหมาบริการเดินทางศึกษาดูงาน
(ประเทศอินเดีย) 26 พ.ย. - 1 ธ.ค.61

1,642,600.00

1,642,600.00

1,642,600.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

คัดเลือก

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด
เสนอราคา 1,642,600.-

บริษัท สุภัทราทราเวล จํากัด เสนอราคา
1,778,000.-

15,515.00 บริษัท ฮัลโหล อิงคเจ็ท จํากัด

1,642,600.00

15/11/18

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

35 คาจางเหมาบริการ ออกแบบ สื่อ
กิจกรรมพิพิธภัณฑยามค่ําคืน ดังนี้

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสเพอริที รีวิล จํากัด

24,000.00 บริษัท พรอสเพอริที รีวิล จํากัด

24,000.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

15/11/18

36 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

41,623.51

41,623.51 เฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร แอนด ออฟฟศ โปรดักส

41,623.51 หจก.เปเปอร แอนด ออฟฟศ โปรดักส

41,623.51

16/11/18

37 คาใชจายในการฝกอบรม

139,710.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

38 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

6,013.94

16/11/18

39 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

139,710.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการ และคอนเวนชัน
เซ็นเตอร แจงวัฒนะ
6,013.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร จํากัด

139,710.00 โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการ และคอนเวนชัน
เซ็นเตอร แจงวัฒนะ
6,013.94 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร จํากัด

139,710.00

96,621.00

96,621.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด (สํานักงาน
ใหญ) เสนอราคา 96,621.- หจก.เอ็น.ยู.เอ็น เลนอราคา 99,186.- บริษัท โช-ออน (ประเทศไทย)
เสนอราคา 99,831.-

96,621.00 - บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด (สํานักงานใหญ)

96,621.00

40 คาจางพิมพ - ใบประกาศกระดาษปม
ทองเคโลโกสถาบัน

28,890.00

28,890.00 บริษัท ธรรมดาเพรส จํากัด

28,890.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

19/11/18

41 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

38,841.00

38,841.00 บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด

38,841.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

19/11/18

42 คาจางพิมพ - พิมพถุงกระดาษ KPI
(ทอง/เขียว)

64,200.00

28,890.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ธรรมดาเพรส จํากัด เสนอราคา
28,890.- บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด
เสนอราคา 36,380.38,841.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด เสนอราคา
38,841.- บริษัท เพ็ท เวิลด เซ็นเตอร จํากัด
เสนอราคา 46,866.- บริษัท สยามวิริยกิจ จํากัด เสนอราคา
50,183.64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ จํากัด

64,200.00 บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ จํากัด

64,200.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

20/11/18

6,013.94

16/11/18

16/11/18

43 คาจางเหมาบริการ จางออกแบบ
อารตเวิรค
44 คาใชจายในการฝกอบรม

31,000.00

31,000.00 เฉพาะเจาะจง จันทรา พีระขจร

31,000.00 จันทรา พีระขจร

31,000.00 มีผูจําหนายเสนอ

20/11/18

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี

1,800.00 โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี

1,800.00

21/11/18

45 คาจางเหมาบริการ - บันทึกขอมูล

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นภัส มุขพานทอง

5,000.00 นภัส มุขพานทอง

5,000.00

เพียงรายเดียว

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

21/11/18

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

46 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

98,568.40

47 คาครุภัณฑ - ID Card printer Model

59,706.00

48 คาจางเหมาบริการ - ผลิตเสื้อยืดคอวี
แขนสั้น พรอมสกรีนดานหลัง 2 จุด
49 คาเชารถบัส

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

98,568.40 บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด (สํานักงานใหญ)

98,568.40

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

21/11/18

59,706.00 บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จํากัด

59,706.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

22/11/18

67,260.00

98,568.40 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด (สํานักงาน
ใหญ) เสนอราคา 95,868.40
- หจก.เอ็น.ยู.เอ็น เลนอราคา 99,424.40
- บริษัท โช-ออน (ประเทศไทย)
เสนอราคา 99,638.40
59,706.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จํากัด
เสนอราคา 59,706.- บริษัท เกรทเตอรเทค จํากัด เสนอราคา
67,410.67,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอริกซ สปอรต จํากัด

67,260.00 บริษัท วอริกซ สปอรต จํากัด

67,260.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

22/11/18

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

26,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

26,000.00

23/11/18

50 คาจางเหมาบริการ - จางกรณีศึกษาและ
เก็บขอมูลเพื่อพัฒนาและปป.สิ่งอํานวย
ความสะดวกฯ เพื่อทุกคน ในพท.ซ.ศิริ
ชัยพัฒนา จ.นนทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิตต วุฒิสุทธิ์

30,000.00 นายสมจิตต วุฒิสุทธิ์

30,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน
คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

51 คาจางเหมาบริการ - จางจัดทํา
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(Special Economic Zone : SEZ)
52 คาใชจายในการฝกอบรม

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนที สารพัดวิทยา

30,000.00 นายนที สารพัดวิทยา

30,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

23/11/18

1,022,550.00

1,022,550.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมบางกอกพาเลซ

1,022,550.00 โรงแรมบางกอกพาเลซ

1,022,550.00

23/11/18

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทียนธวัช ศรีใจงาม

30,000.00 นายเทียนธวัช ศรีใจงาม

30,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

53 คาจางเหมาบริการ จางทํากรณีศึกษา
และเก็บขอมูล การออกแบบฐานขอมูล
เกี่ยวกับผูสูงอายุของพื้นที่เทศบาลนคร
นนทบุรี
54 คาจางเหมาบริการเดินทางศึกษาดูงาน
(ประเทศจีน-ปกกิ่ง) 25-30 พ.ย 61
55 คาจางเหมาบริการเดินทางศึกษาดูงาน
(บุรีรัมย) 23-25 พ.ย.61
56 คาจางเหมาบริการ - จางสํารวจความ
คิดเห็นประชาชน เรื่อง Asian
Barometer survey of democracy
governance and development
(ภาคเหนือ)

23/11/18

23/11/18

1,006,500.00

1,006,500.00

คัดเลือก

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

1,006,500.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

1,006,500.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

25/11/18

552,100.00

552,100.00

คัดเลือก

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

552,100.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

541,600.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

26/11/18

156,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

28/11/18

156,000.00

156,000.00 เฉพาะเจาะจง ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

156,000.00 ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

57 คาจางเหมาบริการ - จางสํารวจความ
คิดเห็นประชาชน เรื่อง Asian
Barometer survey of democracy
governance and development
(ภาคเกลาง)
58 คาจางเหมาบริการ - จางสํารวจความ
คิดเห็นประชาชน เรื่อง Asian
Barometer survey of democracy
governance and development
(ภาคเใต)
59 คาจางเหมาบริการ - จางเหมาสํารวจ
ความคิดเห็นประชาชน ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
60 คาจางเหมาบริการ - จางเหมาสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
61 คาจางเหมาบริการ - ปรับปรุงเพื้นที่เพือ
จัดทําสํานักบริการวิชาการ

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

203,300.00

203,300.00 เฉพาะเจาะจง รองศาสตราจารย สายฝน สุเอียนทรเมธี

203,300.00 รองศาสตราจารย สายฝน สุเอียนทรเมธี

203,300.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

28/11/18

128,500.00

128,500.00 เฉพาะเจาะจง สุรชัย ไวยวรรณจิตร

128,500.00 สุรชัย ไวยวรรณจิตร

128,500.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

28/11/18

255,000.00

255,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญศิริ สมพงษ

255,000.00 นางสาวเพ็ญศิริ สมพงษ

255,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

28/11/18

92,200.00

92,200.00 เฉพาะเจาะจง รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร

92,200.00 รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร

92,200.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

28/11/18

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง
จํากัด

48,150.00 บริษัท แอ็ดวานซ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง
จํากัด

48,150.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

28/11/18

62 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

12,476.20

12,476.20 หจก.เปเปอร แอนด ออฟฟศ โปรดักส

12,476.20

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

28/11/18

63 คาจางเหมาบริการ - บริการจัดฝกอบรม
หลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ

72,760.00

12,476.20 เฉพาะเจาะจง - หจก.เปเปอร แอนด ออฟฟศ โปรดักส
เสนอราคา 12,476.20
- บริษัท ชลทิศเปเปอร จํากัด เสนอราคา
13,760.20
- รานพิสิษฐเทรดดิ้ง เสนอราคา 14,733.90
72,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทูฟ นอรด (ประเทศไทย) จํากัด

72,760.00 บริษัท ทูฟ นอรด (ประเทศไทย) จํากัด

72,760.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

28/11/18

64 คาใชจายในการฝกอบรม

62,500.00

62,500.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

62,500.00 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

62,500.00

28/11/18

65 คาจางเหมาบริการ - จัดซื้อไมเกาหลัง
คละสี พรอมสกรีนตัวอักษา "สํานัก
สงเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน
พระปกเกลา เกาใหถูกที่คัน"
66 คาใชจายในการฝกอบรม

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมหวัง หรายมณี

18,000.00 นายสมหวัง หรายมณี

18,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน
คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

28/11/18

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี

5,400.00 โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี

5,400.00

28/11/18

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

67 คาจางพิมพ - สมุดโนตสถาบัน
พระปกเกลา
68 คาจางพิมพ - จดหมายขาวภาษาไทย
ฉบับที่ 1/12 (12 ครั้ง/ป ครั้งละ 7,500
ฉบับ/เดือน รวม 90,000 ฉบับ)

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

29,960.00
409,275.00

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง (2014) จํากัด
409,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด เสนอ
ราคา 409,275.-

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

29,960.00 บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง (2014) จํากัด

29,960.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

28/11/18

409,275.00 บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด

409,275.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

28/11/18

1,611,000.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

1,384,300.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

28/11/18

69 สัญญาจางเหมาบริการเดินทางศึกษาดู
งาน (เชียงราย 28-30 พ.ย.61)

1,611,000.00

1,611,000.00

70 คาใชจายในการฝกอบรม

321,500.00

321,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม รอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรท แอนด สปา

321,500.00 โรงแรม รอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรท แอนด สปา

321,500.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

29/11/18

71 คาจางเหมาบริการ - จัดทําพัดพลาสติก
ปชส.การเลือกตั้ง เพื่อใหผูเขารวมงาน
อุนไอรัก จํานวน 2 แบบ ๆ ละ 5,000 อัน

112,350.00

112,350.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท พ็อพ โปรเจค จํากัด เสนอราคา
112,350.- บริษัท พรีเมียม เวนเจอร จํากัด
เสนอราคา 125,725.- บริษัท ดีดี พรีเมี่ยม จํากัด เสนอราคา
115,025.-

112,350.00 บริษัท พ็อพ โปรเจค จํากัด

112,350.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

29/11/18

72 คาจางเหมาบริการ - จางออกแบบอารต
เวิรต
73 คาจางพิมพ พิมพนามบัตร ไทย-อังกฤษ
ผูบริหารสถาบันพระปกเกลา
74 คาครุภัณฑ - เครื่องสแกนนิ้ว

11,000.00

75 คาจางเหมาบริการ - จางลามแปลภาษา
พรอมอุปกรณ
76 คาเชารถบัส

11,791.40
29,532.00

16,000.00
7,500.00

คัดเลือก

บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง (2014) จํากัด เสนอ
ราคา 431,745.บริษัท พริ้นติ้งฮอลล จํากัด เสนอราคา
473,475.บริษัท ธรรมดาเพรส จํากัด เสนอราคา
616,500.บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

11,000.00 เฉพาะเจาะจง - จันทรา พีระขจร เสนอราคา 11,000.- ตฤณ จันทรมี เสนอราคา 12,000.11,791.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ จํากัด

11,000.00 จันทรา พีระขจร

11,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

29/11/18

11,791.40 บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ จํากัด

11,791.40

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

29/11/18

29,532.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จํากัด
เสนอราคา 29,532.- บริษัท ดิ เอ็กซเพิรท ไอซีที จํากัด
เสนอราคา 32,100.16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จํากัด

29,532.00 บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จํากัด

29,532.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

30/11/18

16,000.00 บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จํากัด

16,000.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

30/11/18

7,500.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

30/11/18

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

7,500.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

ประจำเดือน ธันวำคม 2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2561
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ลําดับที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอติก เน็ตเวิรค จํากัด

32,100.00 บริษัท โอติก เน็ตเวิรค จํากัด

32,100.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

04/12/18

16,879.25

16,879.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด(มหาชน)

16,879.25 บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด(มหาชน)

16,879.25

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
มีผูจําหนายเสนอ
ราคาเพียงรายเดียว

4/12/18

2

คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาบริการ
ดูแลและบํารุงรักษาเว็บไซตหองสมุด
สถาบันพระปกเกลา
คาเบี้ยประกันภัย

3

คาใชจายในการฝกอบรม

4

คาจางเหมาบริการ - จางทําปายกระเปา
อบรมหลักสูตร Parliamentary
Research and Public Participation
วท.17-20ธค.61

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดสเต็บ จํากัด

3,500.00 บริษัท แกรนดสเต็บ จํากัด

3,500.00

5

คาจางเหมาบริการ จางเขียนเอกสารงาน
วิชาการ เรื่อง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกับการสื่อสารสูสาธารณุในยุค
ดิจิทัล
คาจางเหมาบริการ จางเขียนเอกสารงาน
วิชาการ เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน
ปรับเมืองเพื่อคนทั้งมวล
คาจางเหมาบริการ - กระเปาใสเอกสาร
หลักสูตร นบส.11

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ ตรีรยาภิวัฒน

50,000.00 นายมานะ ตรีรยาภิวัฒน

50,000.00 คุณสมบัติถูกตอง

06/12/18

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชุมเขต แสวงเจริญ

50,000.00 นายชุมเขต แสวงเจริญ

50,000.00 คุณสมบัติถูกตอง

06/12/18

20,715.20

20,715.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดสเต็บ จํากัด

20,715.20 บริษัท แกรนดสเต็บ จํากัด

20,715.20

มีผูจําหนายเสนอ
ราคาเพียงรายเดียว

06/12/18

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง สุชาติ วิวัฒนตระกูล

4,280.00 สุชาติ วิวัฒนตระกูล

4,280.00

มีผูจําหนายเสนอ
ราคาเพียงรายเดียว

06/12/18

6
7
8

คาจางเหมาบริการ - จางออกแบบอารต
เวิรต
9 คาเหมาบริการ จางเหมาประเมินผล
หลักสูตร ปรม.18
10 คาจางที่ปรึกษา - จางผูเชี่ยวชาญ
รายบุคคลหรือจางบริษัทที่ปรึกษา เรื่อง
การสรางความเปนธรรม ลดความ
เหลื่อมล้ําในทองถิ่น : ภารกิจที่ทาทาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
11 คาจางเหมาบริการ - จางผูจัดการ
โครงการหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน รุนที่ 18

553,040.00

553,040.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม เมธาวลัยชะอํา

553,040.00 โรงแรม เมธาวลัยชะอํา

553,040.00

ครบถวน

ครบถวน

4/12/18
4/12/18

200,000.00

200,000.00 เฉพาะเจาะจง รองศาสตราจารย ดร.นฤมล นิราทร

200,000.00 รองศาสตราจารย ดร.นฤมล นิราทร

200,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

07/12/18

200,000.00

200,000.00 เฉพาะเจาะจง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล

200,000.00 รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล

200,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

07/12/18

87,500.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

07/12/18

87,500.00

87,500.00 เฉพาะเจาะจง ผศ.ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา

87,500.00 ผศ.ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2561
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

2,150.70

มีผูจําหนายเสนอ
ราคาเพียงรายเดียว

07/12/18

2,150.70

13 คาจางเหมาบริการเดินทางศึกษาดูงาน
(ประเทศจีน-เฉิงตู 8-12 ธ.ค.61)
14 คาจางเหมาบริการเดินทางศึกษาดูงาน
(ประเทศญี่ปุน-ฮอกไกโด 11-16 ธ.ค.61)
15 คาใชจายในการฝกอบรม

917,500.00

1,105,500.00

คัดเลือก

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

898,000.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

898,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

08/12/18

1,869,600.00

1,869,600.00

คัดเลือก

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

1,869,600.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

1,879,200.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

11/12/18

130,250.00

130,250.00 เฉพาะเจาะจง กนกรัตนรีสอรท

130,250.00 กนกรัตนรีสอรท

130,250.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

11/12/18

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
มีผูจําหนายเสนอ
ราคาเพียงรายเดียว
มีผูจําหนายเสนอ
ราคาเพียงรายเดียว

12/12/18

20,972.00

17 คาเชารถบัส

2,150.70 บริษัท สยามไดกิ้นเซลล จํากัด

โดยสรุป

12 คาซอมแซมครุภัณฑ - คาตรวจเช็คและ
ซอมเครื่องปรับอากาศระบบ (VRV) ชั้น
6 อาคารรําไพพรรณี

16 คาจางเหมาบริการ - จางออกแบบอารต
เวิรต

2,150.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไดกิ้นเซลล จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

20,972.00 สุชาติ วิวัฒนตระกูล

20,972.00

24,000.00

20,972.00 เฉพาะเจาะจง - นายสุชาติ วิวัฒนตระกูล เสนอราคา
20,972.- น.ส.จันทรา พีระขจร เสนอราคา 29,500.- นายตฤณ จันทรมี เสนอราคา 30,500.24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

24,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

24,000.00

18 คาเชารถบัส

52,000.00

52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

52,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

52,000.00

19 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

20,330.00

20,330.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็ม ซี ซี

20,330.00 หางหุนสวนจํากัด เอ็ม ซี ซี

20,330.00

20 คาจางพิมพ - กระดาษหัวจดหมายตรา
สถาบัน
21 คาจางพิมพ - หนังสือ โครงการสราง
สํานึกพลเมือง (พิมพเพิ่ม)

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด

18,725.00 บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด

18,725.00

36,380.00

36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด

36,380.00 บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด

36,380.00

มีผูจําหนายเสนอ
ราคาเพียงรายเดียว

13/12/18

11/12/18

12/12/18
12/12/18
13/12/18

22 คาจางเหมาบริการ - คาจางถอดเทป
ปฐมนิเทศและการเรียน หลักสูตร
วุฒิบัตร4ส.ภาคใต รุนที่ 5 12-13 พ.ย.61

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง เปรมวจี เขียวยะ

4,500.00 เปรมวจี เขียวยะ

4,500.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

13/12/18

23 คาจางเหมาบริการ - คาจางถอดเทป การ
เรียนหลักสูตรวุฒิบัตร4ส.ภาคใต รุนที่ 5
19-20 พ.ย. 61
24 คาจางเหมาบริการ - คาจางถอดเทป การ
เรียน หลักสูตรวุฒิบัตร4ส.ภาคใต รุนที่ 5
26-27 พ.ย. 61

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง เปรมวจี เขียวยะ

3,600.00 เปรมวจี เขียวยะ

3,600.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

13/12/18

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง เปรมวจี เขียวยะ

4,500.00 เปรมวจี เขียวยะ

4,500.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

13/12/18

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2561
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

25 คาจางเหมาบริการ - คาจางถอดเทป การ
เรียน หลักสูตรวุฒิบัตร4ส.ภาคใต รุนที่ 5
3-4 ธ.ค.61

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง เปรมวจี เขียวยะ

3,600.00 เปรมวจี เขียวยะ

3,600.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

13/12/18

26 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

44,310.84

44,310.84 หจก.เปเปอร แอนด ออฟฟศ โปรดักส

44,310.84

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

13/12/18

27 คาเชารถบัส

17,500.00

44,310.84 เฉพาะเจาะจง - หจก.เปเปอร แอนด ออฟฟศ โปรดักส
เสนอราคา 44,310.84
- บริษัท ชลทิศเปเปอร จํากัด
เสนอราคา 49,847.02
- รานพิสิษฐเทรดดิ้ง
เสนอราคา 50,653.80
17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

17,500.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

17,500.00

14/12/18

28 คาจางพิมพ - หนังสือการคัดคานผลการ
เลือกตั้งโดยผูมี่สิทธิเลือกตั้ง

28,890.00

28,890.00 บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด

28,890.00

29 คาจางเหมาบริการ - จางออกแบบอารต
เวิรต
30 คาจางเหมาบริการ - จางผลิตพัด
พลาสติกเพื่อใชเปนสื่อเผยแพรของศูนย
การเรียนรูปชต.

18,000.00

28,890.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด
เสนอราคา 28,890.- บริษัท ธรรมดาเพรส จํากัด เสนอราคา
30,495.- บริษัท พริ้นติ้งฮอลล จํากัด เสนอราคา
34,668.18,000.00 เฉพาะเจาะจง ตฤณ จันทรมี

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

18,000.00 ตฤณ จันทรมี

18,000.00

มีผูจําหนายเสนอ
ราคาเพียงรายเดียว

18/12/18

35,310.00 บริษัท พ็อพ โปรเจค จํากัด

35,310.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

18/12/18

31 คาจางพิมพ - หนังสืออุนไอรัก คลาย
ความหนาว "สายน้ําแหงรัตนโกสินทร"

70,620.00

35,310.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท พ็อพ โปรเจค จํากัด เสนอราคา
35,310.- บริษัท ทองทวี อินเตอรเคม จํากัด เสนอ
ราคา 37,985.70,620.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ
จํากัด เสนอราคา 70,620.- บริษัท พริ้นติ้ง ฮอลล จํากัด เสนอราคา
70,620.- บริษัท ธรรมดาเพรส จํากัด เสนอราคา
90,000.- บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง (2014) จํากัด เสนอ
ราคา 90,950.-

70,620.00 บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ จํากัด

70,620.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

19/12/18

219,300.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

19/12/18

32 คาใชจายในการฝกอบรม

35,310.00

219,300.00

219,300.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมฮอลิเดย อินน เชียงใหม

219,300.00 โรงแรมฮอลิเดย อินน เชียงใหม

18/12/18

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2561
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

934,100.00

98,975.00

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

934,100.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

934,100.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

20/12/18

98,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อปคราฟทส จํากัด

98,975.00 บริษัท ท็อปคราฟทส จํากัด

98,975.00

มีผูจําหนายเสนอ
ราคาเพียงรายเดียว

20/12/18

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด

53,500.00 บริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด

53,500.00

มีผูจําหนายเสนอ
ราคาเพียงรายเดียว

20/12/18

36 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

94,160.00

94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด เสนอราคา
94,160.บริษัท โช-ออน (ประเทศไทย) จํากัด เสนอ
ราคา 96,942.- หจก.เอ็น.ยู.เอ็น เสนอราคา 98,547.-

94,160.00 บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด (สํานักงานใหญ)

94,160.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

20/12/18

37 คาจางเหมาบริการ - จางแปลภาษา
(ไทย-อังกฤษ)
38 คาจางเหมาบริการ - จางทําบัตรพนักงาน

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง ดวงใจ อมรกุล

7,500.00 ดวงใจ อมรกุล

7,500.00

มีผูจําหนายเสนอ
ราคาเพียงรายเดียว

20/12/18

235.40

มีผูจําหนายเสนอ
ราคาเพียงรายเดียว

20/12/18

39 คาจางพิมพ - คาจางพิมพแผนพับ
ประชาสัมพันธหลักสูตร E-Learning

12,840.00

12,840.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

21/12/18

40 คาจางที่ปรึกษา - จางผูเชี่ยวชาญ
รายบุคคลหรือจางบริษัทที่ปรึกษา
โครงการวิจัยการศึกษารูปแบบ วิธีการ
และผลกระทบการเลือกตั้ง ภายใต
รัฐธรรมนูญใหม : กรณีศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก

100,000.00

100,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

24/12/18

33 คาจางเหมาบริการ - จางจัดบริการ
เดินทางศึกษาดูงานหลักสูตรปสสสส.9
(พิษณุโลก อุตรดิตถ แพร พะเยา
เชียงราย) 20-23 ธ.ค.61)
34 คาจางเหมาบริการ - จางผลิตจานพิว
เตอรขนาด 7 นิ้ว ติดตราสถาบันฯ และ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ พรอมกลองผา
ไหม-สํารองคลังพัสดุ
35 คาสติ๊กเกอร RFID Tag ยี่หอ Bibiltheca
- เปน Tage ชนิดที่ไมมีพลังงานในตัวเอง
(Passive Tage)
- สามารถรับ และสงคลื่อนสัญญาณวิทยุ

934,100.00

วิธีซื้อหรือจาง

235.40

คัดเลือก

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

235.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จํากัด
12,840.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ
จํากัด เสนอราคา 12,840.- บริษัท พริ้นติ้ง ฮอลล จํากัด เสนอราคา
17,762.- บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง (2014) จํากัด เสนอ
ราคา 14,980.100,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยนเรศวร

235.40 บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จํากัด
12,840.00 บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ จํากัด

100,000.00 มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2561
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

41 คาจางเหมาบริการ - จางออกแบบอารต
เวิรต

32,100.00

42 คาจางพิมพ - คูมือนักศึกษา
หลักสูตรปธพ.7
43 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

29,660.40

44 คาครุภัณฑ - เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZK
iClock 680

59,064.00

45 คาจางเหมาบริการ - จางออกแบบอารต
เวิรต
46 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

22,000.00

47 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

2,996.00

5,350.00
4,950.78

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

32,100.00 เฉพาะเจาะจง - สุชาติ วิวัฒนตระกูล เสนอราคา 32,100.- จันทรา พีระขจร เสนอราคา 43,500.- ตฤณ จันทรมี เสนอราคา 44,000.29,660.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด
2,996.00 เฉพาะเจาะจง - หจก.เปเปอร แอนด ออฟฟศ โปรดักส
เสนอราคา 2,996
- บริษัท ชลทิศเปเปอร จํากัด
เสนอราคา 3,584.50
- รานพิสิษฐเทรดดิ้ง
เสนอราคา 3,425.07
59,064.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จํากัด เสนอ
ราคา 59,064.- Total business development Co.,ltd
เสนอราคา 65,056.- Scana Engineering Co.,ltd เสนอราคา
62,060.22,000.00 เฉพาะเจาะจง - ตฤณ จันทรมี เสนอราคา 22,000.- จันทรา พีระขจร เสนอราคา 23,000.5,350.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็ม ซี ซี
4,950.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

32,100.00 สุชาติ วิวัฒนตระกูล

32,100.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

24/12/18

29,660.40 บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด

29,660.40

มีผูจําหนายเสนอ
ราคาเพียงรายเดียว

25/12/18

2,996.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

25/12/18

59,064.00 บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จํากัด

59,064.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

26/12/18

22,000.00 ตฤณ จันทรมี

22,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

26/12/18

5,350.00 หางหุนสวนจํากัด เอ็ม ซี ซี

5,350.00

26/12/18

4,950.78 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร จํากัด

4,950.78

มีผูจําหนายเสนอ
ราคาเพียงรายเดียว
มีผูจําหนายเสนอ
ราคาเพียงรายเดียว
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

27/12/18

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

27/12/18

2,996.00 หจก.เปเปอร แอนด ออฟฟศ โปรดักส

110,167.20

110,167.20 เฉพาะเจาะจง - บริษัท อัลฟา อินเตอรซิสเต็มส จํากัด เสนอ
ราคา 110,167.20
- บริษัท ไทยรีเสิรช พารเนอร จํากัด เสนอ
ราคา 120,000.-

110,167.20 บริษัท อัลฟา อินเตอรซิสเต็มส จํากัด

110,167.20

150,000.00

150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด

150,000.00 บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด

150,000.00

50 คาใชจายในการฝกอบรม

61,525.00

61,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

61,525.00 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

61,525.00

51 คาจางเหมาบริการ - จางผลิตเสื้อกีฬาสี
(เขียว-ชมพู) ประจําป 2562 10 มค.62
จํานวน 171 ตัว

20,126.70

20,126.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ เอส วัน สปอรต จํากัด

20,126.70 บริษัท เอฟ เอส วัน สปอรต จํากัด

20,126.70

48 คาจางเหมาบริการ - คาสแกนเอกสาร
และอานคาจากแบบสอบถามอัตโนมัติ
พรอมบันทึกขอมูลและภาพลงแผนซีด/ี ดี
วีดี โครงการแบบสํารวจความคิดเห็น
ประชาชน (แบบสอบถาม 39 หนา/ชุด
จํานวน 1,200 ชุด)
49 คาใชจายในการฝกอบรม

โดยสรุป

26/12/18
27/12/18

27/12/18

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2561
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

52 คาจางที่ปรึกษา - จางผูเชี่ยวชาญ
รายบุคคลหรือจางบริษัทที่ปรึกษา
โครงการวิจัย ศึกษารูปแบบ วิธีการ และ
ผลกระทบการเลือกตั้ง ภายใต
รัฐธรรมนูญใหม : กรณีศึกษาจ.สุราษฎร
ธานี

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

100,000.00

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

100,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

100,000.00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
100,000.00

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

28/12/18

ประจำเดือน มกรำคม 2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1

คาจางเหมาบริการ - จางเหมา
บํารุงรักษาพิพิธภัณฑสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวเสมือนจริง ZVirtual Museum)

300,000.00

300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เลิรนเทค จํากัด

300,000.00 บริษัท เลิรนเทค จํากัด

300,000.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

02/01/19

2

คาจางที่ปรึกษา - จางผูเชี่ยวชาญ
รายบุคคลหรือจางบริษัทที่ปรึกษา เรื่อง
"การวิเคราะหรางพระราชบัญญัติการจด
ทะเบียนชีวิตคู พ.ศ....." (สงมอบรายงาน
ความกาวหนาครั้งที่ 1)
คาใชจายในการฝกอบรม

350,000.00

350,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

350,000.00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

350,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

02/01/19

527,200.00

527,200.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม ดุสิตธานี จังหวัดเพชรบุรี

527,200.00 โรงแรม ดุสิตธานี จังหวัดเพชรบุรี

527,200.00

03/01/19

4

คาจางเหมาบริการ - จางสแกน
แบบสอบถามงาน1KPI ครั้งที่ 20 จํานวน
12 แบบ รวม 1,544 ชุด พรอมอานคา
และวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน สงมอบแผน
ซีดี/ดีวีดี

52,875.12

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

5

คาใชจายในการฝกอบรม

04/01/19

6

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

683,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

06/01/19

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

07/01/19

3

52,875.12 บริษัท อัลฟา อินเตอรซิสเต็มส จํากัด

52,875.12

18,300.00

52,875.12 เฉพาะเจาะจง - บริษัท อัลฟา อินเตอรซิสเต็มส จํากัด เสนอ
ราคา 52,875.12
- บริษัท นิวอิมเมจิ้น ซิสเต็มส จํากัด เสนอ
ราค 57,780.- บริษัท แพรทวิส โซลูชั่น จํากัด เสนอราคา
67,410.18,300.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ รีสอรทแอนดสปา

18,300.00 โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ รีสอรทแอนดสปา

18,300.00

56,000.00

56,000.00 เฉพาะเจาะจง เพนกวิ้นแม็คเนต

56,000.00 เพนกวิ้นแม็คเนต

56,000.00

683,000.00

683,000.00

683,000.00 บริษัท กรูฟวี่ แทรเวล จํากัด

8

คาจางเหมาบริการ - จางผลิตของที่ระลึก
ชุดสุภาพบุรุษประชาธิปก
คาจางเหมาบริการ - จางจัดบริการ
เดินทางศึกษาดูงาน หลักสูตร ปสสสส.ใต
รุน 5 6-10 ม.ค.62 ณ มัณฑะเลย
ประเทศพมา
คาเบี้ยประกันภัย

26,641.93

26,641.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

26,641.93 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

26,641.93

9

คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

39,376.00

39,376.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด

39,376.00 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด

39,376.00

10 คาใชจายในการฝกอบรม

535,300.00

535,300.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมวรวนา โฮเต็ล แอนด คอนเวนชั่น

535,300.00 โรงแรมวรวนา โฮเต็ล แอนด คอนเวนชั่น

535,300.00

11 คาจางที่ปรึกษา - จางผูเชี่ยวชาญ
รายบุคคลหรือจางบริษัทที่ปรึกษา เรื่อง
"จิตรกรรม และประติมากรรมในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว"

270,000.00

270,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศิลปากร

270,000.00 มหาวิทยาลัยศิลปากร

270,000.00

7

คัดเลือก

บริษัท กรูฟวี่ แทรเวล จํากัด

03/01/19

04/01/19

10/01/19
11/01/19
11/01/19

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

12 คาเชารถบัส

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

90,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

90,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

14/01/19

13 คาเชารถบัส

42,000.00

42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

42,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

42,000.00

14/01/19

14 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จํากัด

26,750.00 บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จํากัด

26,750.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว
คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

14/01/19

15 คาจางที่ปรึกษา - จางผูเชี่ยวชาญ
รายบุคคลหรือจางบริษัทที่ปรึกษา
(โครงการวิจัยการศึกษารูปแบบ วิธีการ
และผลกระทบการเลือกตั้ง ภายใต
รัฐธรรมนูญใหม : กรณีศึกษาจังหวัด
พะเยา
16 คาจางที่ปรึกษา - จางผลิตและเผยแพร
รายการโทรทัศน (สงมอบเคาโครง
รายการโทรทัศน พรอมแผนปฏิบัติงาน
และผังรายการโดยภาพรวม)
17 คาจางเหมาบริการ - คาจางจัดทํา
นิทรรศการโครงการ e-Learning

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยพะเยา

100,000.00 มหาวิทยาลัยพะเยา

100,000.00

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

100,000.00 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

100,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

14/01/19

30,152.60

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

15/01/19

18 คาใชจายในการฝกอบรม

202,700.00

202,700.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

15/01/19

19 คาจางเหมาบริการ - จางทําเอกสาร
วิชาการ เรื่องเสนทางประชาธิปไตย
20 คาเชารถบัส

30,152.60

30,152.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บิลเลี่ยน พลัส คอมมูนิเคชั่น
202,700.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมรอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรท แอนด สปา

30,152.60 หางหุนสวนจํากัด บิลเลี่ยน พลัส คอมมูนิเคชั่น
202,700.00 โรงแรมรอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรท แอนด สปา

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง ดร.โดม ไกรปกรณ

50,000.00 ดร.โดม ไกรปกรณ

50,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

16/01/19

29,500.00

29,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

29,500.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

29,500.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

16/01/19

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

17/01/19

21 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

3,428.00

3,428.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร จํากัด

3,428.00 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร จํากัด

3,428.00

22 คาใชจายในการฝกอบรม

945,000.00

945,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มารวย การดน จํากัด

945,000.00 บริษัท มารวย การดน จํากัด

945,000.00

23 คาใชจายในการฝกอบรม

3,800.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมคริสตัล หาดใหญ

3,800.00 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ

24 คาจางเหมาบริการ - จางเหมาบริการ
ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบภาพ ระบบเสียง
25 คาใชจายในการฝกอบรม
26 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

14/01/19

3,248,000.00

3,248,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง
จํากัด

3,248,000.00 บริษัท แอ็ดวานซ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง
จํากัด

3,800.00
3,248,000.00

16,370.00

16,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะวัน บีเค จํากัด

16,370.00 บริษัท เดอะวัน บีเค จํากัด

16,370.00

86,349.00

86,349.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด (สํานักงานใหญ)

86,349.00 บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด (สํานักงานใหญ)

86,349.00

16/01/19
16/01/19
16/01/19
16/01/19

17/01/19

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

27 คาเชารถบัส

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

26,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

26,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

18/01/19

28 คาเชารถบัส

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

28,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

28,000.00

18/01/19

29 คาเชารถบัส

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

28,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

28,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

300,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

18/01/19

38,520.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

21/01/19

8,988.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

21/01/19

30 คาจางเหมาบริการ - จางเหมาทัวร
เดินทางศึกษาดูงานคณะกก.สภาสถาบัน
18-22 มค.62 ณ เมืองฮอกไกโด
ประเทศญี่ปุน
31 คาจางที่ปรึกษา - จางผูเชี่ยวชาญ
รายบุคคลหรือจางบริษัทที่ปรึกษา
(โครงการศึกษาวิเคราะหกฎหมายที่มีผล
บังคับใชอยูที่เกี่ยวของกับการปฏิรูป 4
ดาน)
32 คาจางเหมาบริการ - จางผลิตกระเปา
เอกสาร
33 คาจางพิมพ - จัดพิมพใบประกาศนียบัตร

1,302,500.00

300,000.00

38,520.00
8,988.00

34 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

98,065.50

35 คาจัดซื้อหนังสือประจําหองสมุดสถาบัน

14,826.95

36 คาจางพิมพ - หนังสือวัฒนธรรมกับธรร
มาภิบาล : วัฒนธรรมที่เปนอุปสรรคและ
เอื้อใหเกิดการสรางธรรมาภิบาล

29,211.00

37 คาซอมแซมครุภัณฑวัตถุอนุรักษ

30,505.70

1,302,500.00

คัดเลือก

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

300,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดสเต็บ จํากัด
8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด

1,302,500.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

300,000.00 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

38,520.00 บริษัท แกรนดสเต็บ จํากัด
8,988.00 บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด

1,302,500.00

18/01/19
18/01/19

98,065.50 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด เสนอราคา
98,065.50
- หจก.เอ็น.ยู.เอ็น เสนอราคา 100,205.50
- บจ.โช-ออน (ประเทศไทย) เสนอราคา
100,740.50
- รานเอ.เค.พริ้นท แอนด เทคโนโลยี เสนอ
ราคา 108,770.14,826.95 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

98,065.50 บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด (สํานักงานใหญ)

98,065.50

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

21/01/19

14,826.95 ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

14,826.95

21/01/19

29,211.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ
จํากัด เสนอราคา 29,533.- บริษัท พริ้นติ้ง ฮอลล จํากัด เสนอราคา
30,302.40
30,505.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเจ อินเตอรแคร จํากัด

29,211.00 บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ จํากัด

29,211.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

30,505.70 บริษัท พีเจ อินเตอรแคร จํากัด

30,505.70

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

22/01/19

21/01/19

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

38 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

18,149.34

39 คาจางที่ปรึกษา - คาจางเหมาทําวิจัย/
เขียนเอกสารวิชาการ เรื่องกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบและการพัฒนาทองถิ่น
(Design thinking)
40 คาจางเหมาบริการ - คาจางถอดเทปงาน
KPI ครั้งที่ 20 8-10 พย.61 ณ UN

50,000.00

46,010.00

41 คาจางเหมาบริการ - จางทํารายงาน
สํารวจและเก็บขอมูล กรณีศึกษา
สถานการณและผลกระทบของขอตกลง
ระหวางประเทศตอการขนสงในบริเวณ
ชายแดนพื้นที่แมสอด จ.ตาก
42 คาจางที่ปรึกษา - จางผูเชี่ยวชาญ
รายบุคคลหรือจางบริษัทที่ปรึกษา
(โครงการ เรื่อง การพัฒนาระบบทุนนิยม
กลุมทุน และองคกรผูใชแรงงานในสมัย
รัชกาลที่ 7)
43 คาเชารถบัส

30,000.00

44 คาเชารถบัส

270,000.00

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

18,149.34 เฉพาะเจาะจง - หจก.เปเปอร แอนด ออฟฟศ โปรดักส
เสนอราคา 18149.34
- บจ.ชลทิศเปเปอร เสนอราคา 21,245.92
- รานพิสิษฐเทรดดิ้ง เสนอราคา 19,480.42
50,000.00 เฉพาะเจาะจง ดร.พีรดร แกวลาย

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

18,149.34 หจก.เปเปอร แอนด ออฟฟศ โปรดักส

18,149.34

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

22/01/19

50,000.00 ดร.พีรดร แกวลาย

50,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

23/01/19

46,010.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท สไมล อินเตอร กรุป (2016) จํากัด
เสนอราคา 46,010.- บริษัท ทีอารซี ดีเวลลอปเมนท จํากัด เสนอ
ราคา 79,464.62

46,010.00 บริษัท สไมล อินเตอร กรุป (2016) จํากัด

46,010.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

23/01/19

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย วิชชุวัชรากร

30,000.00 นายศิริชัย วิชชุวัชรากร

30,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

23/01/19

270,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

23/01/19

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

24/01/19

270,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยรังสิต

270,000.00 มหาวิทยาลัยรังสิต

52,000.00

52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

52,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

52,000.00

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

24,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

24,000.00

45 คาใชจายในการฝกอบรม

245,800.00

245,800.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม เมธาวลัยชะอํา

245,800.00 โรงแรม เมธาวลัยชะอํา

245,800.00

46 คาใชจายในการฝกอบรม

798,400.00

798,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลพฤกษ รีสอรท จํากัด

798,400.00 บริษัท ชลพฤกษ รีสอรท จํากัด

798,400.00

47 คาจางที่ปรึกษา - จางผูเชี่ยวชาญ
รายบุคคลหรือจางบริษัทที่ปรึกษา
(โครงการวิจัยการศึกษา รูปแบบ วิธีการ
และผลกระทบการเลือกตั้งภายใต
รัฐธรรมนูญใหม : กรณีศึกษาจังหวัด
สระแกว)

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา

100,000.00 มหาวิทยาลัยบูรพา

100,000.00

24/01/19
24/01/19
24/01/19
25/01/19

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

80,000.00 ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

80,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

25/01/19

201,295.00

201,295.00 เฉพาะเจาะจง ผูชวยศาสตราจารย ดร.กตัญู แกวหานาม

201,295.00 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กตัญู แกวหานาม

201,295.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

25/01/19

50 คาจางทําวิจัย - คาจางเหมาทําวิจัย/
ผลงานวิชาการ-เก็บขอมูลภาคสนามเพื่อ
ใชดําเนินงานวิจัยเรื่องการศึกษาความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ.2562 พื้นที่ภาคใต จํานวน 218
ตัวอยาง
51 คาจางทําวิจัย - คาจางเหมาทําวิจัย/
ผลงานวิชาการ-เก็บขอมูลภาคสนามเพื่อ
ใชดําเนินงานวิจัยเรื่องการศึกษาความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ.2562 พื้นที่ภาคเหนือ จํานวน 281
ตัวอยาง

100,210.00

100,210.00 เฉพาะเจาะจง ดร.บูฆอรี ยีหมะ

100,210.00 ดร.บูฆอรี ยีหมะ

100,210.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

25/01/19

121,945.00

121,945.00 เฉพาะเจาะจง ไพลิน ภูจีนาพันธุ

121,945.00 ไพลิน ภูจีนาพันธุ

121,945.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

25/01/19

52 คาจางทําวิจัย - คาจางเหมาทําวิจัย/
ผลงานวิชาการ-เก็บขอมูลภาคสนามเพื่อ
ใชดําเนินงานวิจัยเรื่องการศึกษาความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ.2562 พื้นที่ภาคกลาง และ กทม.
จํานวน 527 ตัวอยาง

206,815.00

206,815.00 เฉพาะเจาะจง ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ

206,815.00 ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ

206,815.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

25/01/19

48 คาจางเหมาบริการ - จางทําเอกสาร
วิชาการ เรื่อง ความเหลื่อมล้ําใน
กระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนา
ประชาธิปไตย
49 คาจางทําวิจัย - คาจางเหมาทําวิจัย/
ผลงานวิชาการ-เก็บขอมูลภาคสนามเพื่อ
ใชดําเนินงานวิจัยเรื่องการศึกษาความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ.2562 พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 551
ตัวอยาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

53 คาจางเหมาบริการ - คาจางเหมาบริการ
ลามภาษามือ เวทีระดมความคิดเห็นเสียง
เพื่อคนที่ถูกลืมถึงพรรคการเมือง 2 กพ.
62 เวลา 13.00-16.00 น. หองภูวนาถ
ประชาธิปก สถาบันพระปกเกลา
54 คาครุภัณฑ - Portable PA 27W
MA-101/MH-203a ไมคถือ MIPRO
55 คาใชจายในการฝกอบรม

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

3,000.00

46,800.00
344,870.00

56 คาจางเหมาบริการ - คาจางเหมาบริการ
ลามภาษามือเวทีระดมความคิดเห็นเสียง
เพื่อคนที่ถูกลืมถึงพรรคการเมือง วท.2
กพ.62 เวลา 13.00-16.00 น. หองภูว
นาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกลา

3,000.00

57 คาจางที่ปรึกษา - สัญญาจางผูเชี่ยวชาญ
รายบุคคลหรือจางบริษัทที่ปรึกษา
(โครงการวิจัยการศึกษา รูปแบบ วิธีการ
และผลกระทบการเลือกตั้งภายใต
รัฐธรรมนูญใหม : กรณีศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี)
58 คาจางเหมาบริการ - จางจัดเดินทาง
ศึกษาดูงาน ครั้งที่ 3 25-27 ม.ค.62 ณ
จ.เชียงราย
59 คาจางที่ปรึกษา - จางที่ปรึกษา
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนว
ทางการประเมินผลลัพธและผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจสังคม

100,000.00

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพวงเพชร ลิมปสุรีย

46,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นัฐพงษ เซลสแอนดเซอรวิส จํากัด
344,870.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมบาลิออส รีสอรท เขาใหญ

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกันยา แซอึ่ง

100,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1,143,500.00

1,143,500.00

คัดเลือก

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

500,000.00

500,000.00

คัดเลือก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

3,000.00 นางสาวพวงเพชร ลิมปสุรีย

46,800.00 บริษัท นัฐพงษ เซลสแอนดเซอรวิส จํากัด
344,870.00 โรงแรมบาลิออส รีสอรท เขาใหญ

3,000.00 นางกันยา แซอึ่ง

100,000.00 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1,143,500.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด
500,000.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

3,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

25/01/19

46,800.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

25/01/19

344,870.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

25/01/19

3,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

25/01/19

100,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

25/01/19

1,143,500.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

25/01/19

500,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

25/01/19

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

60 คาจางที่ปรึกษา - จางผูเชี่ยวชาญ
รายบุคคลหรือจางบริษัทที่ปรึกษา เรื่อง
(เครื่องมือการปกปองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและชุมชนตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 51)

300,000.00

300,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

300,000.00 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

300,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

25/01/19

61 คาจงที่ปรึกษา - จาง
ผูเชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจางบริษัทที่
ปรึกษา เรื่อง(จากมวลชนปฏิวัติสูมวลชน
ประชาธิปไตยกับพระมหากษัตริย :
การศึกษาพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชฯ ในกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย)

700,000.00

700,000.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

700,000.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

700,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

25/01/19

62 คาจางที่ปรึกษา - จางผูเชี่ยวชาญ
รายบุคคลหรือจางบริษัทที่ปรึกษา เรื่อง
(ระบบการเลือกตั้งกับการสรางความเปน
ธรรมทางสังคม : กรณีศึกษาอิทธิพลของ
เงิน ผลประโยชน และเครือขายอุปถัมภ
ในการเลือกตั้ง 2562 จ.เชียงใหม)

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม

100,000.00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

100,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

25/01/19

63 คาครุภัณฑ - ชุดอุปกรณสงสัญญาณ
ภาพและเสียงไรสาย Nyrius-Aries Pro
Wireless HD
64 คาจางเหมาบริการ - จางเหมาทัวร
เดินทางศึกษาดุงานคณะกก.สภาสถาบัน
พระปกเกลา 26-30 มค.62 (โตเกียว-นิก
โก) ประเทศญี่ปุน
65 คาจางเหมาบริการ - จางออกแบบอารต
เวิรต
66 คาจางพิมพ - แกไขเพลส พิมพซ้ําครั้งที่
8 หนังสือ ทศธรรม จํานวน 8 หนา

122,015.96

122,015.96 เฉพาะเจาะจง บจก.ดูทีวี มีเดีย

122,015.96 บจก.ดูทีวี มีเดีย

122,015.96

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

25/01/19

1,590,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

26/01/19

14,000.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

28/01/19

2,140.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

28/01/19

1,590,000.00

14,000.00
2,140.00

1,590,000.00

คัดเลือก

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

14,000.00 เฉพาะเจาะจง ตฤณ จันทรมี
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธรรมดาเพรส จํากัด

1,590,000.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

14,000.00 ตฤณ จันทรมี
2,140.00 บริษัท ธรรมดาเพรส จํากัด

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

67 คาจางเหมาบริการ - คาบริการตรวจ
ประเมินระบบมาตรฐานบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2015 ประจําป
2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กพ.62.
68 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน
69 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทูฟ นอรด (ประเทศไทย) จํากัด

42,800.00 บริษัท ทูฟ นอรด (ประเทศไทย) จํากัด

42,800.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

28/01/19

10,272.00

10,272.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร แอนด ออฟฟศ โปรดักส

10,272.00 หจก.เปเปอร แอนด ออฟฟศ โปรดักส

10,272.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว
มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว
คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

29/01/19

5,808.71

5,808.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร จํากัด

5,808.71 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร จํากัด

5,808.71

30/01/19

70 คาจางวิจัย - คาจางเก็บขอมูล/วิเคราะห
ขอมูล โครงการประเมินผลการ
ดําเนินงานของรัฐสภาไทย

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง ดร.มานวิภา อินทรทัต

40,000.00 ดร.มานวิภา อินทรทัต

40,000.00

71 คาจางวิจัย - คาจางเก็บขอมูล/วิเคราะห
ขอมูลโครงการประเมินผลการ
ดําเนินงานของรัฐสภาไทย
72 คาจางเหมาบริการ - คาจางผลิต back
drop "เปลงเสียงเพื่อประเทศไทย"

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง ศรีสุวรรณ พยอมยงค

40,000.00 ศรีสุวรรณ พยอมยงค

40,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

31/01/19

14,980.00

14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮัลโหล อิงคเจ็ท จํากัด

14,980.00 บริษัท ฮัลโหล อิงคเจ็ท จํากัด

14,980.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

31/01/19

31/01/19

ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

12,840.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

01/02/19

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

01/02/19

เกณฑ
ประสิทธิภาพ

01/02/19

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

01/02/19

170,000.00

170,000.00 โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี

170,000.00

คาใชจายในการฝกอบรม

455,550.00

455,550.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมบาลิออส รีสอรท เขาใหญ

455,550.00 โรงแรมบาลิออส รีสอรท เขาใหญ

455,550.00

4

คาใชจายในการฝกอบรม

702,500.00

702,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม โฆษะขอนแกน

702,500.00 โรงแรม โฆษะขอนแกน

702,500.00

5

คาใชจายในการฝกอบรม

897,500.00

897,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม

897,500.00 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม

897,500.00

6

คาใชจายในการฝกอบรม

10,400.00

7

คาจางเหมาบริการ - จางผลิตและ
เผยแพรรายการโทรทัศน (สงมอบเคา
โครงรายการโทรทัศน พรอมแผนปฏิบัติ
งานและผังรายการโดยภาพรวม)

8

คาใชจายในการฝกอบรม

9

คาเชารถบัส

คาจางเหมาบริการ - จางแปลเอกสาร
(ไทย-อังกฤษ)

2

คาใชจายในการฝกอบรม

3

4,000,000.00

10,400.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการ และคอนเวนชัน
เซ็นเตอร แจงวัฒนะ
4,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย นิวส เน็ตเวิรค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด

12,840.00 บริษัท สไมล อินเตอร กรุป (2016) จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

12,840.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท สไมล อินเตอร กรุป (2016) จํากัด
เสนอราคา 12,840.- คุณดวงใจ อมรกุล เสนอราคา 15,000.170,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี

1

12,840.00

วิธีซื้อหรือจาง

10,400.00 โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการ และคอนเวนชัน
เซ็นเตอร แจงวัฒนะ
4,000,000.00 บริษัท ไทย นิวส เน็ตเวิรค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด

10,400.00
4,000,000.00

01/02/19
01/02/19
01/02/19
01/02/19

717,500.00

717,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม ลี การเดนส พลาซา หาดใหญ

717,500.00 โรงแรม ลี การเดนส พลาซา หาดใหญ

717,500.00

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

15,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

15,000.00

10 คาจางพิมพ - คูมือนักศึกษา-หลักสูตร
การใหบริการสาธารณะโดยการมีสวน
รวมของประชาชน รุนที่ 23 (PA 23 )

15,921.60

15,921.60 บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด

15,921.60

11 คาจางเหมาบริการ - กระเปาใสเอกสาร
มีลอลาก ปกตราสถาบันหลักสูตรการ
ใหบริการสาธารณะโดยการมีสวนรวม
ของประชาชน รุนที่ 23 (PA23)

21,000.00

15,921.60 เฉพาะเจาะจง - บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด เสนอ
ราคา 15,921.60
- บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ
จํากัด เสนอราคา 26,964.21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดสเต็บ จํากัด

21,000.00 บริษัท แกรนดสเต็บ จํากัด

21,000.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

05/02/19

12 คาจางเหมาบริการ - จางแปลเอกสาร
(ไทย-อังกฤษ)

4,500.00

4,500.00 ดวงใจ อมรกุล

4,500.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

05/02/19

13 คาใชจายในการฝกอบรม

14,200.00

14,200.00 โรงแรม ที เค พาเลซ

14,200.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

05/02/19

4,500.00 เฉพาะเจาะจง - คุณดวงใจ อมรกุล เสนอราคา 4,500.- บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จํากัด เสนอราคา
8,025.- บริษัท สไมล อินเตอร กรุป (2016) จํากัด
เสนอราคา 10,700.14,200.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม ที เค พาเลซ

05/02/19
05/02/19

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว
มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

05/02/19

14 คาจางเหมาบริการ - จางทําโลรางวัล

9,309.00

9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชาโต เดอ อารต จํากัด

9,309.00 บริษัท ชาโต เดอ อารต จํากัด

9,309.00

15 คาจางเหมาบริการ - จางทําโลรางวัล

9,309.00

9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชาโต เดอ อารต จํากัด

9,309.00 บริษัท ชาโต เดอ อารต จํากัด

9,309.00

16 คาจางเหมาบริการ - จางผลิตกรอบรูป
ชื่อโครงการสรางสํานึกพลเมือง สําหรับ
การมอบใหโรงเรียนที่ดําเนินโครงการ
จํานวน 60 ชิ้น
17 คาจางเหมาบริการ - คากระเปา
นักศึกษา-หลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายทองถิ่น รุนที่ 8

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท โปโล เฮาส พลัส จํากัด เสนอราคา
22,470.- บริษัท อัญชลีกรอปรูป จํากัด เสนอราคา
25,038.15,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดสเต็บ จํากัด

22,470.00 บริษัท โปโล เฮาส พลัส จํากัด (สํานักงาน
ใหญ)

22,470.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

06/02/19

15,600.00 บริษัท แกรนดสเต็บ จํากัด

15,600.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

07/02/19

10,100.80 บริษัท อัญชลีกรอบรูป จํากัด

10,100.80

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

07/02/19

12,600.00 เปรมวจี เขียวยะ

12,600.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

11/02/19

20,784.75 บริษัท นิปปอน เคมิคอล จํากัด

20,784.75

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

11/02/19

300,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

11/02/19

97,327.20

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

12/02/19

18 คาจางเหมาบริการ - จางผลิตกรอบรูป
กระจก สําหรับใสเกียรติบัตร มอบใน
การประกวดผลงานนร. โครงการสรา
สํานึกพลเมือง ป 62
19 คาจางเหมาบริการ - คาจางถอดเทป การ
เรียน หลักสูตรวุฒิบัตร4ส.ภาคใต รุนที่ 5
17-18 ธ.ค.61,14-15 ม.ค.62, 4-5
ก.พ.62
20 คาครุภัณฑ - ระบบรักษาความปลอดภัย
ถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด

21 คาจางที่ปรึกษา - จางที่ปรึกษา
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับการบริหาร
จัดการขยะ (ภายใตโครงการพลเมืองยุค
ใหม ชุมชนไรถัง)
22 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

15,600.00

10,100.80

12,600.00

20,784.75

10,100.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัญชลีกรอบรูป จํากัด เสนอราคา
10,100.80
- บริษัท โปโล เฮาส พลัส จํากัด เสนอราคา
16,050.12,600.00 เฉพาะเจาะจง เปรมวจี เขียวยะ

300,000.00

20,784.75 เฉพาะเจาะจง - บริษัท นิปปอน เคมิคอล จํากัด เสนอราคา
20,784.75
- บริษัท ไฟรไฟทติ้ง จํากัด เสนอราคา
24,075.- บริษัท คูล อนันตา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
เสนอราคา 28,890.300,000.00 เฉพาะเจาะจง ดร.ไพบูลย โพธิ์สุวรรณ

97,327.20

97,327.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด (สํานักงานใหญ)

300,000.00 ดร.ไพบูลย โพธิ์สุวรรณ

97,327.20 บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด (สํานักงานใหญ)

05/02/19

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

24 คาจางที่ปรึกษา - จางที่ปรึกษาวิจัย เรื่อง
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
และพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2562 จังหวัด
กาญจนบุรี
25 คาจางเหมาบริการ - คาจัดนิทรรศการ
เคลื่อนที่และสื่อการเรียนรูพระปกเกลา
ศึกษา (Moblie Museum)

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

24,610.00

100,000.00

3,954,292.00

26 คาจางเหมาบริการ - คาบริการเชา
notebook 7 เครื่อง เพื่อใชรอบรม
PA23 28กพ-9มีค.62 (สงคืน 11 มี.ค.
62)

11,235.00

27 คาจางเหมาบริการ - คาจางจัดบริการ
เดินทางศึกษาดูงาน หลักสูตร ปปร.22
15-17 ก.พ.62 ณ จ.เชียงใหม
28 คาจางที่ปรึกษา - จางที่ปรึกษาวิจัย เรื่อง
"ระบบเลือกตั้งกับการสรางความเปน
ธรรมทางสังคม : กรณีศึกษาอิทธิพลของ
เงิน ผลประโยชน และเครือขายอุปถัมภ
ในการเลือกตั้ง 2562" จ.ชลบุรี
29 คาจางทําวิจัย - คาจางเหมาทําวิจัย
โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาท
นานาชาติตอกระบวนการสรางสันติภาพ
ในชายแดนใตของไทย และบางมุมมอง
ตอภาพอนาคต
30 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

24,610.00 เฉพาะเจาะจง - รานอาทรพาณิชย เสนอราคา 24610.- บริษัท เอื้อธนโชติ จํากัด เสนอราคา
26,942.60
- บริษัท สหชัยบราเดอรส จํากัด เสนอราคา
29,146.80
100,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศิลปากร

3,954,292.00

ประกาศ บริษัท ไคลแมกซแอ็ดเวอรไทซิ่ง เอเยนซี่
เชิญชวนทั่วไป จํากัด (สํานักงานใหญ)

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

24,610.00 รานอาทรพาณิชย

24,610.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

13/02/19

100,000.00 มหาวิทยาลัยศิลปากร

100,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

13/02/19

3,954,292.00 บริษัท ไคลแมกซแอ็ดเวอรไทซิ่ง เอเยนซี่
จํากัด (สํานักงานใหญ)

3,954,292.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

14/02/19

11,235.00 บริษัท โชนัน ไฮ-เทค (ไทยแลนด) จํากัด

11,235.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

15/02/19

870,100.00

11,235.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท โชนัน ไฮ-เทค (ไทยแลนด) จํากัด
เสนอราคา 11,235.- บริษัท เวิรคกรุป เทค จํากัด เสนอราคา
22,470.- หจก.เค ที วี มีเดีย กรุป จํากัด เสนอราคา
22,470.870,100.00
คัดเลือก บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

870,100.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

870,100.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

15/02/19

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา

100,000.00 มหาวิทยาลัยบูรพา

100,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

15/02/19

158,000.00

158,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล

158,000.00 มหาวิทยาลัยมหิดล

158,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

15/02/19

7,430.83

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

20/02/19

7,430.83

7,430.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

7,430.83 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31 คาจางเหมาบริการ - คาจางผลิตหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (e-Book ) จากหนังสือ
ตนฉบับ จํานวน 7 เลม และนําเขาระบบ
จัดการสื่อความรูออนไลนของสถาบัน
พระปกเกลา

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

14,980.00

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด

14,980.00 บริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

14,980.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

20/02/19

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

20/02/19

32 คาใชจายในการฝกอบรม

150,000.00

150,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม ที เค พาเลซ

150,000.00 โรงแรม ที เค พาเลซ

150,000.00

33 คาใชจายในการฝกอบรม

555,500.00

555,500.00 เฉพาะเจาะจง ทรี ซิกตี้ ไฟว โฮเทล

555,500.00 ทรี ซิกตี้ ไฟว โฮเทล

555,500.00

34 คาจางเหมาบริการ - จางตัดสูทและ
เครื่องแบบ
35 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

36 คาจางเหมาบริการ - คาจางถอดเทป
เรื่อง เสียงเพื่อสังคมสันติสุขในจังหวัด
ชายแดนใตถึงพรรคการเมือง วันที่ 11
กุมภาพันธ 2562

20/02/19

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณนารี นิธินิมิตรถวิล

20,000.00 นางสาววรรณนารี นิธินิมิตรถวิล

20,000.00

40,232.00

40,232.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด เสนอราคา
40,232.บริษัท เพ็ท เวิรด เซ็นเตอร จํากัด เสนอราคา
48,364.- บริษัท สยามวิริยกิจ จํากัด เสนอราคา
51,713.10
1,200.00 เฉพาะเจาะจง รองรัตน วงศเขื่อนแกว

40,232.00 บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด

40,232.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

21/02/19

1,200.00 รองรัตน วงศเขื่อนแกว

1,200.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

22/02/19

17,628.25

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

22/02/19

1,200.00

37 คาจางเหมาบริการ - คาจางแปล
บทความจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ

17,628.25

38 คาจางทําวิจัย - จางบันทึกและวิเคราะห
ขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
เปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของ
ทองถิ่น
39 คาจางที่ปรึกษา - จางที่ปรึกษาวิจัย เรื่อง
บทเรียนและสภาพปญหาเกี่ยวกับ
เสรีภาพในการชุมนุมเพื่อการปรับปรุง
พระราชบัญญซัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. 2558

17,628.25 บริษัท คีน ทรานสเลชั่น เซ็นเตอร จํากัด

21/02/19

150,000.00

17,628.25 เฉพาะเจาะจง - บริษัท คีน ทรานสเลชั่น เซ็นเตอร จํากัด
เสนอราคา 17,628.25
- บริษัท ยูนิค ทรานสเลชั่น จํากัด เสนอราคา
26,193.6
150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทียนธวัช ศรีใจงาม

150,000.00 นายเทียนธวัช ศรีใจงาม

150,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

22/02/19

300,000.00

300,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม

300,000.00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

300,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

25/02/19

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

40 คาจางที่ปรึกษา - จางที่ปรึกษาวิจัย เรื่อง
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
และพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2562 จ.
กําแพงเพชร
41 คาจางที่ปรึกษา - จางที่ปรึกษาวิจัย เรื่อง
"ความทาทายในประเด็นธรรมาภิบาล
กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ"เรื่อง
การศึกษารูปแบบ วิธีการ และ
ผลกระทบการเลือกตั้งภายใต
รัฐธรรมนูญใหม :กรณีศึกษาจ.สงขลา
42 คาจางที่ปรึกษา - จางที่ปรึกษาวิจัย เรื่อง
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
และพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2562 จังหวัด
ขอนแกน
43 คาจางที่ปรึกษา - จางที่ปรึกษาวิจัย เรื่อง
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
และพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2562 จ.
กาฬสินธุ

44 คาจางที่ปรึกษา - จางที่ปรึกษาวิจัย เรื่อง
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
และพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2562 จังหวัด
นครศรีธรรมราช
45 คาจางที่ปรึกษา - จางที่ปรึกษา
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง "การศึกษา
รูปแบบ วิธีการ และผลกระทบการ
เลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญใหม :
กรณีศึกษาจังหวัดเลย"

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

100,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

100,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

25/02/19

500,000.00

500,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศรีปทุม

500,000.00 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

500,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

25/02/19

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยขอนแกน

100,000.00 มหาวิทยาลัยขอนแกน

100,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

25/02/19

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

100,000.00 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

100,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

25/02/19

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

100,000.00 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

100,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

25/02/19

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยขอนแกน

100,000.00 มหาวิทยาลัยขอนแกน

100,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

25/02/19

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

46 คาจางที่ปรึกษา - จางที่ปรึกษา
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง "การศึกษา
รูปแบบ วิธีการ และผลกระทบการ
เลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญใหม :
กรณีศึกษาจังหวัดปตตานี"
47 คาจางที่ปรึกษา - จางที่ปรึกษาวิจัย
เรื่องการศึกษาความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2562 จ.
รอยเอ็ด
48 คาเชารถบัส

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

100,000.00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

100,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

25/02/19

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

100,000.00 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

100,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

25/02/19

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

26/02/19

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

24,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

24,000.00

49 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

21,878.72

21,878.72 เฉพาะเจาะจง - หจก.เปเปอร แอนด ออฟฟศ โปรดักส
เสนอราคา 21,878.72
- บริษัท ชลทิศเปเปอร จํากัด เสนอราคา
26,259.94
- รานพิสิษฐเทรดดิ้ง เสนอราคา 28,517.64

21,878.72 หจก.เปเปอร แอนด ออฟฟศ โปรดักส

21,878.72

50 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

94,074.40

94,074.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด เสนอราคา
94,074.40
- หจก.เอ็น.ยู.เอ็น เสนอราคา 98,953.60
- บริษัท โช-ออน (ประเทศไทย) เสนอราคา
102,848.40
100,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

94,074.40 บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด (สํานักงานใหญ)

94,074.40

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

26/02/19

100,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

26/02/19

18,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

27/02/19

51 คาจางที่ปรึกษา - จางที่ปรึกษาวิจัย เรื่อง
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
และพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2562 จังหวัด
สุรินทร
52 คาจางพิมพ - คูมือนักศึกษา และใบ
สมัคร หลักสูตร ป4ส.10

100,000.00

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด เสนอ
ราคา 18,000.- บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ
จํากัด เสนอราคา 18,543.10

100,000.00 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

18,000.00 บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด

26/02/19

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

53 คาจางเหมาบริการ - คาจางบันทึกเทป
โครงการศิลปนพื้นบานขับขาน
เพื่อประชาธิปไตย เพื่อถายทําโครงการ
จัดทํา "ชุดการแสดงศิลปนพื้นบานเพื่อ
รณรงคการเลือกตั้ง 2562 ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดยะลา
ระหวางวันที่ 5-6 มีค.62

50,000.00

54 คาจางเหมาบริการ - จางจัดเดินทาง
ศึกษาดูงานในปท. หลักสูตรปรม.18 28
ก.พ. - 2 มี.ค.62 ณ จ.สุราษฎรธานี

1,567,300.00

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัทธา ทาไชย

1,567,300.00

คัดเลือก

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

50,000.00 นายศรัทธา ทาไชย

1,567,300.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

50,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

28/02/19

1,567,300.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

28/02/19

ประจำเดือน มีนำคม 2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

2,106,600.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

04/03/19

2,106,600.00
98,975.00

98,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อปคราฟทส จํากัด

98,975.00 บริษัท ท็อปคราฟทส จํากัด

98,975.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

05/03/19

270,000.00

270,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

270,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

270,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
และครบถวน

05/03/19

2,021,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

05/03/19

5

คาจางที่ปรึกษา - จางที่ปรึกษาวิจัย เรื่อง
การศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินการ
ของโรงเรียนคริสตและโรงเรียนจีนในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว
คาจางเหมาบริการ - จางจัดเดินทาง
ศึกษาดูงานตปท. หลักสูตรปศส.17 5-10
มี.ค.62 (โตเกียว-ไซตามะ)
คาใชจายในการฝกอบรม

484,600.00

06/03/19

6

คาเชารถบัส

7

คาจางเหมาบริการ - คาจางถอดเทป
โครงการเขียนหนังสือ "ทฤษฎีสูการ
ปฏิบัติ : เครื่องมือสําหรับการ
อํานวยการประชุม"
คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

2

3

4

8

9

คาจางเหมาบริการ - คาจางเหมาจัดเก็บ
ขอมูล โครงการวิจัย "การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการสรางสํานึก
พลเมือง ระหวาง พ.ศ. 2555-2560"(
พท.5จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

2,021,000.00
484,600.00
48,000.00
600.00

14,819.50

48,580.00

2,021,000.00

คัดเลือก

คัดเลือก

บริษัท สุภัทราทราเวล จํากัด

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

484,600.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมบางกอกพาเลซ
48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด
600.00 เฉพาะเจาะจง นายสฤษฎ กรวยทอง

14,819.50 เฉพาะเจาะจง - หจก.เปเปอรแอนดออฟฟศ โปรดักสเสนอ
ราคา 14,819.50
- รานพิสิษฐเทรดดิ้ง
เสนอราคา 16,986.25
- บริษัท ชลทิศเปเปอร จํากัด
เสนอราคา 17,451.70
48,580.00 เฉพาะเจาะจง จิรวรรณ สิทธิศกั ดิ์

2,106,600.00 บริษัท สุภัทราทราเวล จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

คาจางเหมาบริการ - จางจัดศึกษาดูงาน
ตปท. 4-9 มี.ค.62 ณ นิกโกะ ญี่ปุน
คาจางเหมาบริการ - จางผลิตจานพิว
เตอรขนาด 7 นิ้ว ติดตราสถาบันฯ และ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ พรอมกลองผาไหม

1

2,106,600.00

วิธีซื้อหรือจาง

2,021,000.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด
484,600.00 โรงแรมบางกอกพาเลซ
48,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด
600.00 นายสฤษฎ กรวยทอง

48,000.00
600.00

06/03/19
06/03/19

14,819.50 หจก.เปเปอร แอนด ออฟฟศ โปรดักส

14,819.50

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

06/03/19

48,580.00 จิรวรรณ สิทธิศกั ดิ์

48,580.00

คุณสมบัติถูกตอง
และครบถวน

06/03/19

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10 จางเหมาบริการ - คาจางเหมาจัดเก็บ
ขอมูล โครงการวิจัย "การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการสรางสํานึก
พลเมือง ระหวาง พ.ศ. 2555-2560"
11 คาจางที่ปรึกษา - จางที่ปรึกษาวิจัย เรื่อง
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
และพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2562 จ.สงขลา
12 คาจางเหมาบริการ - จางจัดเดินทาง
ศึกษาดูงานตปท. หลักสูตรปศส. 17
6-12 มี.ค.62 ณ อิบารากิ ญี่ปุน
13 คาจางเหมาบริการ - จางทําโลรางวัล

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

20,465.00

100,000.00

2,042,800.00
9,630.00

14 คาจางพิมพ - คูมือและใบสมัคร
นักศึกษา-หลักสูตร ปปร.รุนที่ 23

19,902.00

15 คาใชจายในการฝกอบรม

64,000.00

16 คาเชารถบัส

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

20,465.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ศิริมูล

100,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2,042,800.00

คัดเลือก

บริษัท เจแปน พาราไดซ ทัวร จํากัด

9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชาโต เดอ อารต จํากัด

20,465.00 นายอรรถพล ศิริมูล

100,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1,695,100.00 บริษัท เจแปน พาราไดซ ทัวร จํากัด
9,630.00 บริษัท ชาโต เดอ อารต จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

20,465.00

คุณสมบัติถูกตอง
และครบถวน

06/03/19

100,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
และครบถวน

06/03/19

1,695,100.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

06/03/19

9,630.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

07/03/19

19,902.00 บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด

19,902.00

64,000.00 โรงแรมอวานี ขอนแกน โฮเทล แอนด คอน
เวนชั่น เซ็นเตอร
11,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

64,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

07/03/19

11,000.00

19,902.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด
เสนอราคา 19,902.- บริษัท พริ้นติ้ง ฮอลล จํากัด
เสนราคา 20,223.64,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมอวานี ขอนแกน โฮเทล แอนด คอน
เวนชั่น เซ็นเตอร
11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

11,000.00

07/03/19

17 คาเชารถบัส

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

12,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

12,000.00

18 คาเบี้ยประกันภัย

13,629.66

13,629.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

13,629.66 บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

13,629.66

19 คาเบี้ยประกันภัย

17,452.77

17,452.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด(มหาชน)

17,452.77 บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด(มหาชน)

17,452.77

99,831.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด
เสนอราคา 99,831.- บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ
จํากัด เสนอราคา 134,820.- บริษัท พริ้นติ้ง ฮอลล จํากัด
เสนราคา 157,290.-

99,831.00 บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด

99,831.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

20 คาจางพิมพ - หนังสือการเมืองภาค
ประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง :
ทางออกของการเมือง

100,000.00

07/03/19

07/03/19
07/03/19
07/03/19
07/03/19

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21 คาครุภัณฑ - คอมพิวเตอร Dell
Latitude 3490 พรอม windows

22 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

23 คาจางเหมาบริการ - คาจางเหมาอบรม
ระบบบริหารจัดการตารางเรียน และ
ระบบลงเวลานักศึกษา
24 คาครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ - เครื่องสํารอง
ไฟ APC-Back-UPS RS 500VA/300W,
230V
25 จางเหมาบริการ - คาจางบันทึกเทปการ
แสดงศิลปนพื้นบานขับขาน
เพื่อประชาธิปไตย การแสดง "ชุดการ
แสดงศิลปนพื้นบานรณรงคการเลือกตั้ง
2562" ณ จังหวัดอุดรธานี
26 จางเหมาบริการ - จางจัดเก็บขอมูล
โครงการวิจัย "การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการสรางสํานึกพลเมือง ระหวาง
พ.ศ. 2555-2560"

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

400,000.00

47,525.21

5,000.00

50,000.00

10,000.00

9,605.00

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

367,973.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จํากัด เสนอ
ราคา 367,973.- Total Business Development Co.,ltd.
เสนอราคา 372,000.- Scana Engineering Co.,ltd เสนอราคา
379,000.- บริษัท สวัสดี เอ็นเทอรไพรซ จํากัด เสนอ
ราคา 374,500.47,525.21 เฉพาะเจาะจง - บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด
เสนอราคา 47,525.21
- บริษัท สยามวิริยกิจ จํากัด
เสนอราคา 50,781.71
- บริษัท เพ็ทเวิลด จํากัด
เสนอราคา 58,314.47
5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ เอ็กซเพิรท ไอซีที จํากัด

47,080.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท สวัสดี เอ็นเทอรไพรซ จํากัด เสนอ
ราคา 47,080.- บริษัท นิมเบิล คอปอเรชั่น จํากัด
เสนอราคา 49,220.10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา สังเกตชน

9,605.00 เฉพาะเจาะจง รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

367,973.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

08/03/19

47,525.21

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

11/03/19

5,000.00 บริษัท ดิ เอ็กซเพิรท ไอซีที จํากัด

5,000.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

11/03/19

47,080.00 บริษัท สวัสดี เอ็นเทอรไพรซ จํากัด

47,080.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

11/03/19

10,000.00 นายปรีชา สังเกตชน

10,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
และครบถวน

11/03/19

9,605.00

คุณสมบัติถูกตอง
และครบถวน

12/03/19

367,973.00 บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จํากัด

47,525.21 บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด

9,605.00 รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27 จางพิมพ - จางพิมพโปสเตอร
ประชาสัมพันธหลักสูตรไทยกับ
ประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมือง
โลก รุนที่ 9
28 คาเชารถบัส
29 คาใชจายในการฝกอบรม

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด

9,630.00 บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด

9,630.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

12/03/19

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

72,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

72,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

13/03/19

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

14/03/19

340,400.00

340,400.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม เดอะซายน

340,400.00 โรงแรม เดอะซายน

340,400.00

30 จางพิมพ - หนังสือสูจิบัตรพระราชทาน
ชั้นสูง

55,813.88

55,813.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด

55,813.88 บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด

55,813.88

31 คาเชารถบัส

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

24,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

24,000.00

32 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

39,376.00

39,376.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด

39,376.00 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด

39,376.00

33 คาเบี้ยประกันภัย

12,703.04

12,703.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประกันคุมภัย จํากัด (มหาชน)

12,703.04 บริษัท ประกันคุมภัย จํากัด (มหาชน)

12,703.04

13/03/19
13/03/19

14/03/19
14/03/19

34 คาจางเหมาบริการ - จางจัดบริการ
เดินทางศึกษาดูงานตปท. หลักสูตร
ปรม.18 15-20 มี.ค.62 ณ ประเทศภูฎาน

3,061,500.00

3,061,500.00

คัดเลือก

บริษัท กรูฟวี่ แทรเวล จํากัด

3,061,500.00 บริษัท กรูฟวี่ แทรเวล จํากัด

3,061,500.00

35 คาจางเหมาบริการ - จางจัดเดินทาง
ศึกษาดูงานตปท. หลักสูตรปรม. 18
17-23 มี.ค.62 ณ ฟูกุโอกะ ญี่ปุน
36 คาจางเหมาบริการ - จางจัดเดินทาง
ศึกษาดูงาน หลักสูตรปรม. 18 17-20
มี.ค.62 จ.กระบี่ พังงา ภูเก็ต
37 คาจางเหมาบริการ - จางจัดเดินทาง
ศึกษาดูงานตปท. หลักสูตรปรม.18
17-23 มี.ค.62 ณ นาโกยา,เกียวโต,โอซา
กา
38 คาจางที่ปรึกษา - จางที่ปรึกษาวิจัย เรื่อง
การวิเคราะหสถานการณการคลังของ
ประเทศและขอเสนอแนะการจัดทําราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

2,009,000.00

1,844,000.00

คัดเลือก

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

1,844,000.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

1,844,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

17/03/19

1,065,300.00

1,065,300.00

คัดเลือก

บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

1,065,300.00 บริษัท ทริพเพิล เอท ทัวร (2007) จํากัด

1,065,300.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

17/03/19

1,656,200.00

1,656,200.00

คัดเลือก

บริษัท เจแปน พาราไดซ ทัวร จํากัด

1,656,200.00 บริษัท เจแปน พาราไดซ ทัวร จํากัด

1,656,200.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

17/03/19

300,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
และครบถวน

18/03/19

300,000.00

300,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

300,000.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

15/03/19

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

39 คาจางแปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ)

9,500.00

40 คาโปรแกรมคอมพิวเตอร - ระบบแจง
ซอมคอมพิวเตอรออนไลน
41 คาจางพิมพ - คูมือนักศึกษา หลักสูตร
ปกม. รุนที่ 8

4,990.00

42 คาจางแปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ)

43 คาใชจายในการฝกอบรม

15,408.00

10,000.00

1,067,500.00

44 คาจางพิมพ - กระดาษหัวจดหมายตรา
สถาบัน
45 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

18,725.00

46 จางเหมาบริการ - จางทํา pre test
แบบสํารวจความคิดเห็นความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับความไมเทาเทียม
ทางสังคมและศาสนา
47 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน
48 คาจางที่ปรึกษา - จางที่ปรึกษาวิจัย เรื่อง
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง
และพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2562
กรุงเทพมหานคร

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,500.00 เฉพาะเจาะจง - ดวงใจ อมรกุล เสนอราคา 9,500.- บริษัท สไมล อินเตอร กรุป (2016) จํากัด
เสนอราคา 13,214.50
4,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซอรวิส คลาวด เทคโนโลยี จํากัด
15,408.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด เสนอ
ราคา 15,408.- บริษัท เอพี กราฟคดีไซนและการพิมพ
จํากัด
เสนอราคา 26,964.10,000.00 เฉพาะเจาะจง - ดวงใจ อมรกุล เสนอราคา 9,500.- บริษัท สไมล อินเตอร กรุป (2016) จํากัด
เสนอราคา 20,865.1,067,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเดอะเฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอรท
จังหวัดชลบุรี
18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

9,500.00 ดวงใจ อมรกุล

9,500.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

19/03/19

4,990.00 บริษัท เซอรวิส คลาวด เทคโนโลยี จํากัด

4,990.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

19/03/19

15,408.00 บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด

15,408.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

19/03/19

10,000.00 ดวงใจ อมรกุล

10,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

20/03/19

1,067,500.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

21/03/19

18,725.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

21/03/19

1,067,500.00 โรงแรมเดอะเฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอรท
จังหวัดชลบุรี
18,725.00 บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด
88,371.30 บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด (สํานักงานใหญ)

88,371.30

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

21/03/19

10,000.00

88,371.30 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด เสนอราคา
88,371.30
- หจก.เอ็น.ยู.เอ็น เสนอราคา 91,506.40
- บริษัท โช-ออน (ประเทศไทย) เสนอราคา
92,983.10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญศิริ สมพงษ

10,000.00 นางสาวเพ็ญศิริ สมพงษ

10,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
และครบถวน

21/03/19

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็ม ซี ซี

32,100.00 หางหุนสวนจํากัด เอ็ม ซี ซี

32,100.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว
คุณสมบัติถูกตอง
และครบถวน

21/03/19

88,371.30

200,000.00

200,000.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

200,000.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

200,000.00

21/03/19

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

49 คาครุภัณฑ - งานปรับปรุงระบบ
โสตทัศนูปกรณ หองประชุมชั้น 5 อาคาร
รําไพพรรณี พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว
50 จางเหมาบริการ - จางจัดทําแผน
ยุทธศาสตรสถาบันพระปกเกลา ฉบับที่ 6
51 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

407,000.00

70,000.00

407,000.00

วิธีซื้อหรือจาง
คัดเลือก

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

บริษัท แอ็ดวานซ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง
จํากัด

399,996.00 บริษัท แอ็ดวานซ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง
จํากัด

70,000.00 เฉพาะเจาะจง จุฑามาศ แกวพิจิตร

70,000.00 จุฑามาศ แกวพิจิตร

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

399,996.00

มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

21/03/19

70,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
และครบถวน

22/03/19

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
มีผูจําหนายเสนอ
เพียงรายเดียว

22/03/19

คุณสมบัติถูกตอง
และครบถวน
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติถูกตอง
และครบถวน

26/03/19

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

27/03/19

7,062.00

7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)

7,062.00 บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)

7,062.00

52 คาเชารถบัส

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

30,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

30,000.00

53 คาเชารถบัส

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

96,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด

96,000.00

54 คาเบี้ยประกันภัย

61,749.70

61,749.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด(มหาชน)

61,749.70 บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด(มหาชน)

61,749.70

55 คาใชจายในการฝกอบรม

110,970.00

110,970.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมยะลารามา

110,970.00 โรงแรมยะลารามา

110,970.00

56 คาจางพิมพ - จางพิมพประชาสัมพันธ
และเอกสารโครงการรางวัลพระปกเกลา
ประจําป 2562
- แผนพับ พิมพ 4 สี จํานวน 8,000 ชุด
- ใบสมัคร พิมพ 1 สี จํานวน 8,000 ชุด
- ใบนําสง พิมพ 1 สี จํานวน 8,000 แผน
- ใบปลิว พิมพ 2 สี จํานวน 8,000 แผน
- จัดสงพรอมติดสติ๊กเกอรหนาซอง
จํานวน 7,800 ชุด

112,136.00

112,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ จํากัด

112,136.00 บริษัท เอ.พี.กราฟคดีไซนและการพิมพ จํากัด

112,136.00

57 คาใชจายในการฝกอบรม

15,000.00

58 คาใชจายในการฝกอบรม

639,380.00

59 คาจางที่ปรึกษา - จางที่ปรึกษาวิจัย เรื่อง
ประเมินองคกรสวนทองถิ่นเพื่อเขารับ
รางวัลพระปกเกลา ประจําป 2562
60 คาใชจายในการฝกอบรม

1,200,000.00

18,750.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ผศ.สมควร โพธิ์ทอง
639,380.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเวลคัมเวิลดบีชรีสอรทแอนดสปา
1,200,000.00

คัดเลือก

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอราคา
1,200,000.- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เสนอ
ราคา 1,200,000.18,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ออล-อิน ซีนดิเคท (โรงแรม
TT Residence)

15,000.00 ผศ.สมควร โพธิ์ทอง
639,380.00 โรงแรมเวลคัมเวิลดบีชรีสอรทแอนดสปา
1,200,000.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

18,750.00 หางหุนสวนจํากัด ออล-อิน ซีนดิเคท (โรงแรม
TT Residence)

15,000.00
639,380.00
1,200,000.00

18,750.00

22/03/19
22/03/19
26/03/19
26/03/19
26/03/19

26/03/19
26/03/19

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2562
สถาบันพระปกเกลา
วันที่ 1 - 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

61 คาจางที่ปรึกษา - จางที่ปรึกษาวิจัย เรื่อง
แนวทางการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ําในการเขาถึงการใชประโยชน
ทรัพยากรในชุมชนโดยกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชนอยางยั่งยืน

56,000.00

56,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศิลปากร

56,000.00 มหาวิทยาลัยศิลปากร

56,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
และครบถวน

28/03/19

62 คาจางที่ปรึกษา - จางที่ปรึกษา
โครงการวิจัย เรื่อง ชุมชนทองถิ่นกับการ
จัดการปญหาความเหลื่อมล้ําเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
63 คาจางเหมาบริการ - จางแปลภาษา
(ไทย-อังกฤษ)

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

80,000.00 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

80,000.00

คุณสมบัติถูกตอง
และครบถวน

28/03/19

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง - คุณดวงใจ อมรกุล เสนอราคา 60,000.- บจ.ทีอารซี ดีเวลลอปเมนท (ประเทศไทย)
เสนอราคา 64,200.5,371.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด(มหาชน)

60,000.00 ดวงใจ อมรกุล

60,000.00

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ

28/03/19

5,371.40

เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑราคาและ
ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติถูกตอง
และครบถวน

28/03/19

64 คาเบี้ยประกันภัย

5,371.40

5,371.40 บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด(มหาชน)

65 คาใชจายในการฝกอบรม

163,100.00

163,100.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมโกลเดนดรากอน รีสอรท สิงหบุรี

163,100.00 โรงแรมโกลเดนดรากอน รีสอรท สิงหบุรี

163,100.00

66 คาใชจายในการฝกอบรม

342,000.00

342,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สวานา โฮเต็ล จํากัด

342,000.00 บริษัท สวานา โฮเต็ล จํากัด

342,000.00

67 คาจางที่ปรึกษา - จางเหมาที่ปรึกษาวิจัย
เรื่อง หนาที่ของพลเมืองกับการ
เสริมสรางสิทธิเสรีภาพสูความเปน
พลเมืองตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

149,960.00

149,960.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

149,960.00 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

149,960.00

28/03/19
28/03/19
28/03/19

