สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจำงในรอบเดือน มกรำคม 2561
ลำดับ
1

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง
ซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) พร้อมระบบปฏิบตั ิการ จานวน 20 เครื่อง

วงเงินงบประมำณ
940,000.00

สถำบันเพื่อกำรยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย
ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
รำคำกลำง วิธีจัดซือ้ จัดจ้ำง
939,500.00 e-bidding บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จากัด
บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ทีแซด มีเดีย

2
3
4

จ้างทีป่ รึกษาด้านการสารวจความรุนแรงในเด็กทีเ่ ข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทาความผิด
และถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
จ้างทีป่ รึกษาด้านการสารวจข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับผู้กระทาผิดหญิงในประเทศไทย
จ้างจัดประชุม การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและผู้หญิงเพือ่ นาไปสู่การพัฒนาทีย่ ั่งยืน วันที่ 25-27
มกราคม 2018 ณ จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย และจัดทาเอกสารรายงานศึกษาวิจัยงานวิชาการเรื่องการใช้
การพัฒนาเป็นตัวขับเคลื่อนในการป้องกันอาชญากรรมและมาตรการในการปฎิบตั ิต่อผู้กระทาผิด การศึกษาดู
งานของ UNODC และงานเสวนาวิชาการ นาโดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทูตสันถวไมตรี
ด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมสาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผูไดรับคัดเลือกและรำคำทีจ่ ัดซือ้ /จำง
834,600.00 บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จากัด
870,980.00

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซือ้
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสังเขป
834,600.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด สญ. 25/2561 ลว. 8 ม.ค. 61
และราคาต่าสุด

877,400.00

1,375,000.00

1,375,000.00

เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)

1,375,000.00 มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)

1,375,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

สญ. 26/2561 ลว. 16 ม.ค. 61

1,980,000.00
2,868,000.00

1,980,000.00
2,866,000.00

เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)
เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จากัด

1,980,000.00 มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)
2,866,000.00 บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จากัด

1,980,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด
2,866,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

สญ. 27/2561 ลว. 22 ม.ค. 61
สญ. 28/2561 ลว. 17 ม.ค. 61

5

จ้างแก้ไขโครงสร้างเว็บไซต์ของสถาบันฯ

30,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

สญ. 29/2561 ลว. 22 ม.ค. 61

6

ซื้อขายพืน้ ทีส่ ื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์เผยแพร่บทบาทและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ ผ่านหนังสือพิมพ์
Bangkok Post และเว็บไซต์ www.bangkokpost.com

500,000.00

30,000.00

495,303.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา วัฒนวรางกูร
เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน)

495,303.00 บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน)

495,303.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

สญ. 30/2561 ลว. 23 ม.ค. 61

7

ซื้อขายพืน้ ทีส่ ื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์เผยแพร่บทบาทและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ ผ่านหนังสือพิมพ์มติชน
รายวัน และเว็บไซต์ www.matichon.co.th

500,000.00

500,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จากัด (มหาชน)

500,000.00 บริษัท มติชน จากัด (มหาชน)

500,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

สญ. 31/2561 ลว. 23 ม.ค. 61

8

ซื้อขายพืน้ ทีส่ ื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์เผยแพร่บทบาทและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ ผ่านหนังสือพิมพ์ The
Nation และเว็บไซต์ www.nationmultimedia.com และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และเว็บไซต์
www.bangkokbiznews.com

1,300,000.00

1,300,000.00

1,300,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

สญ. 32/2561 ลว. 23 ม.ค. 61

9

จ้างนักเขียนเพือ่ เขียนบทความเผยแพร่ภารกิจ ผลงานวิชาการและองค์ความรู้ของสถาบันฯ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

151,500.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

สญ. 33/2561 ลว. 23 ม.ค. 61

10

จ้างถ่ายภาพเพือ่ สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์

11

จ้างผลิตวัสดุและสื่อสิ่งพิมพ์เพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

12
13

ซื้อครุภณ
ั ฑ์ จานวน 2 รายการ
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 32 รายการ

14
15

จ้างผลิตกล่องใส่ของทีร่ ะลึกตราสัญลักษณ์โครงการยกระดับสินค้าผู้ต้องขัง
ซื้อบัตรผ่านเข้า - ออกประตู อาคารจีพเี อฟ วิทยุ

16

จ้างจัดงานสัมมนาวิชาการ TIJ-ACPF Seminar on "Thailand's Eastern Economic Corridor (EEC)" และ
การศึกษาดูงานด้านกระบวนการยุติธรรม

17

ซื้อรูปแบบสลิปเงินเดือนในระบบโปรแกรมเงินเดือนสาเร็จรูป (Payroll)

18

เช่าห้องประชุม สาหรับการเสวนาในหัวข้อ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและผู้หญิงเพือ่ นาไปสู่การ
พัฒนาทีย่ ั่งยืน” ในวันที่ 27 มกราคม 2561

19

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ สาหรับรับ – ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
สถาบันฯ ในการเดินทาง ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2561

350,000.00

326,500.00

เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ ดาวัลย์

20

จ้างผลิตวีดิทศั น์กิจกรรมสัญจรและสัมมนาในหัวข้อ “Empowering Vulnerable Communities and
Women for Sustainable development”

120,000.00

120,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท คอร์ ทีวี จากัด

21

จ้างถ่ายภาพนิ่งกิจกรรมสัญจรและสัมมนา ในหัวข้อ “Empowering Vulnerable Communities and
Women for Sustainable Development”

40,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นายโอฬาร พงศ์เผ่าไทย

22

จ้างถ่ายภาพนิ่งกิจกรรมสัญจรและสัมมนา ในหัวข้อ “Empowering Vulnerable Communities and
Women for Sustainable Development”

40,000.00

-

23

จ้างผลิตวีดิทศั น์เกี่ยวกับข้อกาหนดกรุงเทพและการนาข้อกาหนดกรุงเทพไปปฏิบตั ิในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

87,740.00

24
25

ซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จานวน 25 ตัว
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ

100,000.00
24,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เฉพาะเจาะจง นางสาวลภัสรดา หินอ่อน

30,000.00 นางสาวจริยา วัฒนวรางกูร

1,300,000.00 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

151,500.00 นางสาวลภัสรดา หินอ่อน

5,050.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภสั สร กิจจินดารักษ์

5,050.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 59/2561 ลว. 4 ม.ค. 61

56,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จากัด

55,597.20 บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จากัด

55,597.20 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 60/2561 ลว. 5 ม.ค. 61

5,671.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอริค (ประเทศไทย) จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จากัด

5,671.00 บริษัท เฟอริค (ประเทศไทย) จากัด
74,017.25 บริษัท ตากอรุณสิน จากัด

5,671.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด
74,017.25 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 61/2561 ลว. 8 ม.ค. 61
บส. 62/2561 ลว. 18 ม.ค. 61

40,000.00
20,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ซินวาอันเซ็น จากัด

37,236.00 บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จากัด
12,085.90 บริษัท ซินวาอันเซ็น จากัด

37,236.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด
12,085.90 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 63/2561 ลว. 18 ม.ค. 61
บส. 64/2561 ลว. 18 ม.ค. 61

499,957.50 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 65/2561 ลว. 18 ม.ค. 61

4,280.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 66/2561 ลว. 19 ม.ค. 61

41,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 67/2561 ลว. 22 ม.ค. 61

326,500.00 นายวิโรจน์ ดาวัลย์

326,500.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 68/2561 ลว. 22 ม.ค. 61

116,095.00 บริษัท คอร์ ทีวี จากัด

116,095.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 69/2561 ลว. 22 ม.ค. 61

40,000.00 นายโอฬาร พงศ์เผ่าไทย

40,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 70/2561 ลว. 22 ม.ค. 61

เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภสั สร กิจจินดารักษ์

32,953.00 นางสาวปูรณ์ภสั สร กิจจินดารักษ์

32,953.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 71/2561 ลว. 22 ม.ค. 61

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท คอร์ ทีวี จากัด

87,740.00 บริษัท คอร์ ทีวี จากัด

87,740.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 72/2561 ลว. 22 ม.ค. 61

-

เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด ทีแซด มีเดีย
เฉพาะเจาะจง นายจุลปิยะ เย็นสบาย

98,975.00 ห้างหุน้ ส่วนจากัด ทีแซด มีเดีย
24,000.00 นายจุลปิยะ เย็นสบาย

98,975.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด
24,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 73/2561 ลว. 31 ม.ค. 61
บส. 74/2561 ลว. 30 ม.ค. 61

500,000.00

499,957.50

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิเอเตอร์ จากัด

4,280.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จากัด

82,000.00

-

เฉพาะเจาะจง โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย

5,050.00 นางสาวปูรณ์ภสั สร กิจจินดารักษ์

499,957.50 บริษัท เมดิเอเตอร์ จากัด
4,280.00 บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จากัด
41,000.00 โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย

