
ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงนิงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 เช่าพื้นที่อาคารจพีีเอฟ ถนนวทิยุ ชั้นที่ 15 และชั้นที่ 16 ส าหรับเป็นที่ท าการสถาบันเพื่อการยุติธรรม 20,500,000.00       20,457,240.00    เฉพาะเจาะจง กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 20,457,240.00    กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 20,457,240.00    ต่อเนื่องจากงบประมาณกอ่นหน้า จพีีเอฟ 15/2561 ลว. 1 ต.ค. 61

แหง่ประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2 จา้งสถาปนิกที่ปรึกษาในการกอ่สร้างอาคารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหง่ประเทศไทย 1,100,000.00         1,037,400.00     เฉพาะเจาะจง นายสัมภาษณ์ ชนานิยม 1,037,400.00     นายสัมภาษณ์ ชนานิยม 1,037,400.00     ต่อเนื่องจากงบประมาณกอ่นหน้า สญ. 1/2562 ลว. 5 ต.ค. 61

3 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 6 อตัรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1,600,000.00         1,457,428.80     e-bidding บริษัท สยามราชธานี จ ากดั 1,345,118.40     บริษัท สยามราชธานี จ ากดั 1,345,118.40     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 2/2562 ลว. 9 ต.ค. 61

บริษัท อทีีอ ีเมเนจเมนท์ จ ากดั 1,390,415.61     และราคาต่ าสุด

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ ากดั 1,404,054.00     

บริษัท สปีด้ี แพคเกจ็ เอก็ซ์เพรส จ ากดั 1,439,280.00     

4 จา้งเหมาบริการพื้นที่เกบ็ครุภณัฑ์ส านักงาน เอกสาร และส่ิงของ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 200,000.00           154,080.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ขนย้าย จ ากดั 154,080.00        บริษัท บางกอก ขนย้าย จ ากดั 154,080.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 3/2562 ลว. 10 ต.ค. 61

5 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหง่ประเทศไทย อาคารจพีีเอฟ 800,000.00           720,000.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย 720,000.00        หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย 720,000.00        ต่อเนื่องจากงบประมาณกอ่นหน้า สญ. 4/2562 ลว. 11 ต.ค. 61

ชั้น 15 และชั้น 16 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจติอล จ านวน 4 เคร่ือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 200,000.00           195,168.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 195,168.00        บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 195,168.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 5/2562 ลว. 12 ต.ค. 61

7 ซ้ือขายหนังสือพิมพ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 90,000.00             83,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั 83,400.00         บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั 83,400.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 6/2562 ลว. 12 ต.ค. 61

8 จา้งผู้ช่วยประสานงานโครงการและงานวจิยั ภายใต้โครงการวจิยั “เร่ืองปัจจยัในการกระท าผิดซ้ าและ 141,000.00           141,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยพิชชา เอื้อเฟื้อ 141,000.00        นางสาวพลอยพิชชา เอื้อเฟื้อ 141,000.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 7/2562 ลว. 25 ต.ค. 61

ความส าเร็จในการกลับคืนสู่สังคมของอดีตผู้ต้องโทษหญิง”

9 จา้งเหมาบริการก าจดัแมลงสาบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 70,000.00             68,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เนเจอร์เฮิร์บ โซลูชั่น จ ากดั 68,000.00         บริษัท เนเจอร์เฮิร์บ โซลูชั่น จ ากดั 68,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 8/2562 ลว. 29 ต.ค. 61

10 จา้งเหมาบริการพื้นที่เกบ็ เอกสาร ส่ิงของ วตัถุโบราณและอปุกรณ์ประกอบการแสดงพิพิธภณัฑ์ 128,400.00           128,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ขนย้าย จ ากดั 128,400.00        บริษัท บางกอก ขนย้าย จ ากดั 128,400.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 9/2562 ลว. 29 ต.ค. 61

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

11 จา้งเหมาบริการระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 600,000.00           513,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อนิเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 513,600.00        บริษัท ทรู อนิเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 513,600.00        ต่อเนื่องจากงบประมาณกอ่นหน้า สญ. 11/2562 ลว. 31 ต.ค. 61

12 จา้งถ่ายเอกสารแบบกอ่สร้างอาคารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหง่ประเทศไทย 20,000.00             14,771.14         เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วสุ กอ๊ปปี๊ 1995 14,771.14         หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วสุ กอ๊ปปี๊ 1995 14,771.14         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส 1/2562 ลว. 10 ต.ค. 61

13 จา้งออกแบบและจดัวางหน้าหนังสือรายงานฉบับสมบูรณ์ เร่ือง “ที่มาและภมูิหลังของผู้ต้องขังหญิง 15,000.00             15,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกนัทลัส ถวลิเมธาวี 15,000.00         นางสาวกนัทลัส ถวลิเมธาวี 15,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส 2/2562 ลว. 19 ต.ค. 61

ในประเทศเคนย่า”

14 จา้งท าตรายาง จ านวน 5 รายการ 2,500.00              2,478.12           เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จ ากดั 2,478.12           บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จ ากดั 2,478.12           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส 3/2562 ลว. 19 ต.ค. 61

15 ซ้ือพื้นที่ส่ือออนไลน์เดอะสแตนดาร์ด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้กจิกรรม Roundtable on Technology 160,500.00           160,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ ากดั 160,500.00        บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ ากดั 160,500.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส 3(1)/2562 ลว. 22 ต.ค. 61

for Justice คร้ังที่ 1 

16 จา้งถ่ายภาพนิ่งเพื่อสนับสนุนกจิกรรม Roundtable on Technology for Justice คร้ังที่ 1 9,000.00              8,250.00           เฉพาะเจาะจง นายสัญญา  เยี่ยงวรกลุ 8,250.00           นายสัญญา  เยี่ยงวรกลุ 8,250.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส 3(2)/2562 ลว. 22 ต.ค. 61

17 จา้งถ่ายภาพเคล่ือนไหว และถ่ายทอดสดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของสถาบันส าหรับงาน Roundtable 50,000.00             35,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเอกนภทัร  พงษ์ชู 35,000.00         นายเอกนภทัร  พงษ์ชู 35,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส 3(3)/2562 ลว. 22 ต.ค. 61

on Technology for Justice คร้ังที่ 1 

18 เช่าหอ้งประชุม พร้อมอปุกรณ์ ในวนัศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ อะบลูม เอก๊ซ์คลูซีฟ เซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์ 8,000.00              8,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท 4 เจ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 8,000.00           บริษัท 4 เจ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 8,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส 3(4)/2562 ลว. 25 ต.ค. 61

19 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเชื้อเพลิง ณ เรือนจ าจงัหวดักระบี่ 8,000.00              8,000.00           เฉพาะเจาะจง วา่ที่ ร.ต. โกเมศ คู่สาย ร.น. 8,000.00           วา่ที่ ร.ต. โกเมศ คู่สาย ร.น. 8,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส 4/2562 ลว. 29 ต.ค. 61

20 จา้งผลิตเอกสารภาษาไทย จ านวน 350 เล่ม และภาษาองักฤษ จ านวน 150 เล่ม 42,000.00             41,730.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ปันชะยา ครีเอชั่น 41,730.00         หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ปันชะยา ครีเอชั่น 41,730.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส 5/2562 ลว. 29 ต.ค. 61

21 จา้งผลิตรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ เร่ือง "ที่มาและภมูิหลังของผู้ต้องขังหญิงในประเทศเคนย่า" 42,000.00             41,730.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เออร์เจนท์ แทค จ ากดั 41,730.00         บริษัท เออร์เจนท์ แทค จ ากดั 41,730.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส 6/2562 ลว. 29 ต.ค. 61

22 จา้งออกแบบและจดัวางหน้าหนังสือรายงานฉบับสมบูรณ์เร่ือง "เหยื่อที่มองไม่เหน็ : ชีวติของลูกที่ 30,000.00             30,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกนัทลัส ถวลิเมธาวี 30,000.00         นางสาวกนัทลัส ถวลิเมธาวี 30,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส 7/2562 ลว. 29 ต.ค. 61

แม่ถูกจ าคุก"

23 จา้งเช็คสภาพ ซ่อมแซมและบริการอะไหล่รถยนต์ จ านวน 4 คัน 40,000.00             26,412.25         เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราวนิเซอร์ จ ากดั 26,412.25         บริษัท พาราวนิเซอร์ จ ากดั 26,412.25         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส 8/2562 ลว. 26 ต.ค. 61

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผูไดรบัคัดเลือกและรำคำที่จดัซ้ือ/จำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำ หรอืขอตก

ลงในกำรซ้ือ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2561

สถำบนัเพ่ือกำรยตุธิรรมแห่งประเทศไทย


