
ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงนิงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 เช่าอาคารจพีีเอฟ ถนนวทิยุ  ชั้น 15 และ 16 20,100,000.00       20,082,144.00    เฉพาะเจาะจง กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 20,082,144.00    กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 20,082,144.00    ต่อเนื่องจากงบประมาณกอ่นหน้า จพีีเอฟ 15/2560 ลว. 1 ต.ค. 60

2 จา้งแกไ้ขโครงสร้างเวบ็ไซต์ของสถาบันฯ 32,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา วฒันวรางกรู 32,000.00         นางสาวจริยา วฒันวรางกรู 32,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 1/2561 ลว. 10 ต.ค. 60

3 จา้งผู้เชี่ยวชาญด้านการประสานนโยบายระหวา่งประเทศ 510,000.00           510,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอทิตา โคมินทร์ 510,000.00        นางสาวอทิตา โคมินทร์ 510,000.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 2/2561 ลว. 20 ต.ค. 60

4 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 90,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั 83,680.00         บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั 83,680.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 3/2561 ลว. 20 ต.ค. 60

5 จา้งเหมาบริการพื้นที่เกบ็ครุภณัฑ์ส านักงาน เอกสาร และส่ิงของ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 200,000.00           154,080.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ขนย้าย จ ากดั 154,080.00        บริษัท บางกอก ขนย้าย จ ากดั 154,080.00        ต่อเนื่องจากงบประมาณกอ่นหน้า สญ. 4/2561 ลว. 24 ต.ค. 60

6 จา้งเหมาบริการก าจดัแมลงสาบ ประจ าปีงบประมาณ 2561 85,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท เนเจอร์เฮิร์บ โซลูชั่น จ ากดั 68,000.00         บริษัท เนเจอร์เฮิร์บ โซลูชั่น จ ากดั 68,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 5/2561 ลว. 24 ต.ค. 60

7 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหง่ประเทศไทย 800,000.00           706,200.00        e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย 720,000.00        หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย 720,000.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 6/2561 ลว. 24 ต.ค. 60

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ยูเนียนเปอร์เฟคท์ 731,880.00        และราคาต่ าสุด

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั จกัรคลีน เซฟต้ี 764,622.00        

บริษัท ราชาโยค จ ากดั 784,067.00        

บริษัท บางกอก แคร์ คลีน จ ากดั 789,000.00        

บริษัท รักษาความปลอดภยักลุธชิา จ ากดั 799,899.00        

8 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 6 อตัรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1,400,000.00         1,400,000.00     e-bidding บริษัท สยามราชธานี จ ากดั 1,314,302.40     บริษัท สยามราชธานี จ ากดั 1,314,302.40     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 10/2561 ลว. 27 ต.ค. 60

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ ากดั 1,331,280.00     และราคาต่ าสุด

บริษัท สปีด้ี แพคเกจ็ เอก็ซ์เพรส จ ำกดั 1,335,528.00     

บริษัท อทีีอ ีเมเนจเมนท์ จ ากดั 1,352,052.00     

บริษัท เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 1,399,893.84     

บริษัท รักษาความปลอดภยั เอส.พี.วาย. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ บิสสิเนส จ ากดั1,540,000.32     

9 จา้งแปลเอกเอกสาร 6,000.00              - เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยลดา สุจริตจนัทร์ 5,272.00           นางสาวพลอยลดา สุจริตจนัทร์ 5,272.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 1/2561 ลว. 6 ต.ค. 60

10 จา้งตรวจเช็ค พร้อมล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 15,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร แอร์ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 12,840.00         บริษัท โปร แอร์ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 12,840.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 2/2561 ลว. 6 ต.ค. 60

11 จา้งผลิตโปสเตอร์ภาษาอาเซียน 100,000.00           - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริคโคพลัส จ ากดั 99,991.50         บริษัท ริคโคพลัส จ ากดั 99,991.50         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 3/2561 ลว. 9 ต.ค. 60

12 เช่าวทิยุส่ือสาร จ านวน 10 ชุด 5,000.00              - เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเรดิโอ ทีเอ คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั 4,280.00           บริษัท บางกอกเรดิโอ ทีเอ คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั 4,280.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 4/2561 ลว. 16 ต.ค. 60

13 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 5,000.00              - เฉพาะเจาะจง นายสุจนิต์ วลัิยพร 3,800.00           นายสุจนิต์ วลัิยพร 3,800.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 5/2561 ลว. 16 ต.ค. 60

14 จา้งถ่ายภาพนิ่งงานถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ฯ 10,000.00             - เฉพาะเจาะจง นายระพีพัฒน์ สิทธชิัยลาภา 10,000.00         นายระพีพัฒน์ สิทธชิัยลาภา 10,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 6/2561 ลว. 16 ต.ค. 60

15 จา้งถ่ายภาพเคล่ือนไหวงานถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ฯ 12,000.00             - เฉพาะเจาะจง นายมารุต ฉินโชคสกลุชัย 12,000.00         นายมารุต ฉินโชคสกลุชัย 12,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 7/2561 ลว. 16 ต.ค. 60

16 จา้งผลิตเข็มกลัดตราสัญลักษณ์งานถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ฯ 60,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท สูททรงไท จ ากดั 57,352.00         บริษัท สูททรงไท จ ากดั 57,352.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 8/2561 ลว. 16 ต.ค. 60

17 จา้งผลิตใบฎกีา ใบอนุโมทนาบัตร และของที่ระลึกส าหรับงานถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ 190,000.00           181,235.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขุมวทิการพิมพ์ จ ากดั 172,805.00        บริษัท สุขุมวทิการพิมพ์ จ ากดั 172,805.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 9/2561 ลว. 16 ต.ค. 60

18 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จ านวน 800 รีม 80,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากดั 80,000.00         บริษัท ตากอรุณสิน จ ากดั 80,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 10/2561 ลว. 30 ต.ค. 60

19
จดัซ้ือลิขสิทธิร์ะบบรักษาความปลอดภยัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561
240,000.00           237,347.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ทวนั เน็ทเวร์ิค โซลูชั่น จ ากดั 235,400.00        บริษัท เน็ทวนั เน็ทเวร์ิค โซลูชั่น จ ากดั 235,400.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 11/2561 ลว. 31 ต.ค. 60

20 จา้งผลิตสมุดโน๊ตสถาบันฯ 27,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอม็พีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 26,964.00         บริษัท เอเอม็พีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 26,964.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 12/2561 ลว. 31 ต.ค. 60

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผูไดรบัคัดเลือกและรำคำที่จดัซ้ือ/จำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำ หรอืข

อตกลงในกำรซ้ือ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2560

สถำบนัเพ่ือกำรยตุธิรรมแห่งประเทศไทย


