สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
สถำบันเพื่อกำรยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย
ลำดับ

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

วงเงินงบประมำณ

รำคำกลำง

วิธีจัดซือ้ จัดจ้ำง

2,500,000.00

2,500,000.00

คัดเลือก

500,000.00
800,000.00

500,000.00
800,000.00

7000 USD เฉพาะเจาะจง Ms.Barbara Owen
(231,000.00)

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

1

จ้างจัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาทีย่ ั่งยืน ครั้งที่ 6 “การปฏิบตั ิรูปหลัก
นิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม”

2
3

จ้างผลิตวีดีทศั น์เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ให้คนในสังคมยอมรับผู้ทเี่ คยต้องโทษเข้าทางาน

4

จ้างพัฒนาและออกแบบเนื้อหาหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ด้านการอนุวัติข้อกาหนดกรุงเทพ
และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเส้นทางเข้าสู่เรือนจาของผู้ต้องขังหญิงซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะสาหรับ

7000 USD
(231,000.00)

การใช้อบรมเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ระยะสั้น
เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ในวันที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 8.30 - 17.30 น. ณ โรงแรม ศิวเทล กรุงเทพฯ

26,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวยากร จากัด

30,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จากัด

11,000.00
37,800.00

-

100,000.00
51,000.00

5
6
7
8
9
10
11
12
13

จ้างออกแบบและผลิตสื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์สาหรับนักวิชาการและกลุ่มผู้นารุ่นใหม่ด้านหลัก
นิติธรรมและนโยบายการพัฒนา ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

จ้างผลิตสิ่งพิมพ์ A Pocketbook on the use of force for Kenyan correctional officials
เช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จานวน 7 คัน ในระหว่างวันที่ 13 - 15 ก.ค. 61
ณ จ.บุรีรัมย์
จ้างออกแบบรูปเล่มและพิมพ์จดหมายข่าวของสถาบันฯ (ฉบับที่ 007)
จ้างงานถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพือ่ สนับสนุนการศึกษาดูงานของหลักสูตรอบรมด้านหลัก
นิติธรรมและการพัฒนารุ่นที่ 2 เรื่องต้นแบบการพัฒนาเพือ่ นาไปสู่การสร้างสังคมทีเ่ คารพกฎกติกา
จ้างถ่ายภาพนิ่งเพือ่ สนับสนุนงาน Mandela Day ในวันที่ 18 ก.ค. 61
จ้างผลิตเอกสารข้อกาหนดแมนเดลลา (Mandela Rules)
จ้างล่ามแปลภาษา พร้อมอุปกรณ์ ณ กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 25 - 26
กรกฎาคม 2561

14
15

จ้างผลิตกระเป๋าและเอกสารประกอบการประชุมภาษาบาฮาซา ณ กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2561

16

จ้างถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสถาบัน และช่างภาพเคลื่อนไหวเพือ่ สนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์งานเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาทีย่ ั่งยืน ครั้งที่ 6
จ้างงานถ่ายภาพนิ่งเพือ่ สนับสนุนงาน TIJ Public Forum ในวันที่ 24 ก.ค. 61 ณ โรงแรมดุสิตธานี

17

กรุงเทพ
จ้างเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร เนื่องในโอกาส

บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จากัด
บริษัท แมวขยันดี จากัด
บริษัท ไร้ทแ์ มน นอร์ท จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ทูลมอโร จากัด
คัดเลือก บริษัท เออร์บาไนซ์ จากัด

ผูไดรับคัดเลือกและรำคำทีจ่ ัดซือ้ /จำง

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสังเขปเลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซือ้
2,498,950.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด
และราคาต่าสุด

สญ. 57/2561

ลว. 11 ก.ค.. 61

481,500.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด
799,932.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

สญ. 58/2561
สญ. 59/2561

ลว. 20 ก.ค. 61
ลว. 31 ก.ค. 61

7000 USD คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด
(231,000.00)

บส. 148/2561

ลว. 16 ก.ค. 61

26,000.00 บริษัท ศิวยากร จากัด

26,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 149/2561

ลว. 5 ก.ค. 61

28,890.00 บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จากัด

28,890.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 150/2561

ลว. 5 ก.ค. 61

เฉพาะเจาะจง บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สปอร์ตโฮเทล จากัด
เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ แววแก้ว

11,000.00 บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สปอร์ตโฮเทล จากัด
37,800.00 นายประสิทธิ์ แววแก้ว

11,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด
37,800.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 151/2561
บส. 152/2561

ลว. 11 ก.ค. 61
ลว. 11 ก.ค. 61

-

เฉพาะเจาะจง รุ่งเจริญการพิมพ์
เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภสั สร กิจจินดารักษ์

90,950.00 รุ่งเจริญการพิมพ์
51,000.00 นางสาวปูรณ์ภสั สร กิจจินดารักษ์

90,950.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด
51,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 153/2561
บส. 154/2561

ลว. 16 ก.ค. 61
ลว. 16 ก.ค. 61

4,500.00

-

เฉพาะเจาะจง นายสัญญา เยี่ยงวรกุล

4,125.00 นายสัญญา เยี่ยงวรกุล

4,125.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 155/2561

ลว. 17 ก.ค. 61

165,000.00
26,000,000 IDR

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโคพลัส จากัด
เฉพาะเจาะจง Ms. Yuliana Tansil

148,676.50 บริษัท ริโคพลัส จากัด
26,000,000 IDR Ms. Yuliana Tansil

148,676.50 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด
26,000,000 IDR คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 156/2561
บส. 157/2561

ลว. 17 ก.ค. 61
ลว. 17 ก.ค. 61

-

เฉพาะเจาะจง PD. Karya Nyata Sony

16,000,000 IDR

(78,000.00)
16,000,000 IDR

2,498,950.00 บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จากัด
2,587,800.00
2,621,000.00
481,500.00 บริษัท ทูลมอโร จากัด
799,932.00 บริษทั เออร์บาไนซ์ จากัด

7000 USD Ms.Barbara Owen
(231,000.00)

(78,000.00)

(78,000.00)
คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 158/2561

ลว. 17 ก.ค. 61

เฉพาะเจาะจง บริษัท เออร์บาไนซ์ จากัด

(48,000.00)
49,590.00 บริษัท เออร์บาไนซ์ จากัด

(48,000.00)
49,590.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 159/2561

ลว. 23 ก.ค. 61

-

เฉพาะเจาะจง นายสัญญา เยี่ยงวรกุล

12,420.00 นายสัญญา เยี่ยงวรกุล

12,420.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 160/2561

ลว. 24 ก.ค. 61

20,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์ คงทน

20,000.00 นางสาวจุฑารัตน์ คงทน

20,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 161/2561

ลว. 24 ก.ค. 61

50,000.00
29,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ริคโคพลัส จากัด
เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธริน อนันตสุข

42,006.06 บริษัท ริคโคพลัส จากัด
29,000.00 นางสาวเมธริน อนันตสุข

42,006.06 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด
29,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 162/2561
บส. 163/2561

ลว. 26 ก.ค. 61
ลว. 26 ก.ค. 61

5,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา กองวัง

5,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 164/2561

ลว. 26 ก.ค. 61

(48,000.00)
45,000.00

-

13,000.00

PD. Karya Nyata Sony

16,000,000 IDR

วันพระราชสมภพ 28 ก.ค. 61
18
19
20

จ้างจัดส่งเอกสารจดหมายข่าวสถาบันเพือ่ การยุติธรรมแห่งประเทศไทย
จ้างจัดทาเนื้อหา แปลภาษา ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาวิชาการเพือ่ การประชาสัมพันธ์
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ และน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 1 คัน ในระหว่างวันที่
6-7 ส.ค. 61 ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

5,000.00 นายกฤษฎา กองวัง

