
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างเหมาบริการรับ – ส่ง เอกสาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 230,000.00            211,860.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ท ีเจ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 211,860.00      บริษัท ท ีเจ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 211,860.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 10/2562 ลว. 1 พ.ย. 61

2 จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส ารอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 180,000.00            179,760.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 173,340.00      บริษัท อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 173,340.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 12/2562 ลว. 12 พ.ย. 61

3 จ้างจัดท าโครงการจัดการความรู้และส่ือสาธารณะ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 3,500,000.00         3,500,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ ากัด 3,498,900.00   บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ ากัด 3,498,900.00   คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 13/2562 ลว. 23 พ.ย. 61

4 จ้างดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสถาบนัเพือ่การยุติธรรมแหง่ประเทศไทย 180,000.00            176,015.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เทร์ินออนโซลูชั่น จ ากัด 176,015.00      บริษัท เทร์ินออนโซลูชั่น จ ากัด 176,015.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 14/2562 ลว. 22 พ.ย. 61

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 18 รายการ 30,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 27,161.95        บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 27,161.95        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 9/2562 ลว. 5 พ.ย. 61

6 จ้างการฝึกอบรม “หลักสูตรการปรับมุมมอง และทศันคติเพือ่พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง" 400,000.00            400,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด 400,000.00      บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด 400,000.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 10/2562 ลว. 7 พ.ย. 61

7 จ้างจัดประชุมเชิงปฏบิติัการเพือ่เตรียมความพร้อมในการเปล่ียนแปลงองค์กรและการเปล่ียนแปลง 850,000.00            850,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเต้ ฮอลิเดย์ จ ากัด 850,000.00      บริษัท เอสเต้ ฮอลิเดย์ จ ากัด 850,000.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 11/2562 ลว. 7 พ.ย. 61

กระบวนการการท างานอย่างรอบด้าน

8 ซ้ือลิขสิทธิ์และบ ารุงรักษาความปลอดภยัระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (Firewall) 240,000.00            235,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จ ากัด 235,400.00      บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จ ากัด 235,400.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 12/2562 ลว. 8 พ.ย. 61

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

9 จ้างเปล่ียนถังพกัน้ าเสียใต้อ่างซิงค์ล้างจานหอ้งครัว ชั้น 15 10,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เอ.เอฟ. เอ็นจิเนียร่ิง 1984 จ ากัด 7,490.00         บริษัท วี.เอ.เอฟ. เอ็นจิเนียร่ิง 1984 จ ากัด 7,490.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 13/2562 ลว. 8 พ.ย. 61

10 จ้างถ่ายภาพนิ่งเพือ่สนับสนุนกิจกรรม Roundtable on Technology for Justice คร้ังที ่2 8,500.00               -                เฉพาะเจาะจง นายระพพีฒัน์ สิทธิชัยลาภา 8,500.00         นายระพพีฒัน์ สิทธิชัยลาภา 8,500.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 14/2562 ลว. 15 พ.ย. 61

11 จ้างถ่ายภาพเคล่ือนไหว และถ่ายทอดสอผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ของสถาบนั ส าหรับงาน 35,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นายเอกนภทัร พงษ์ชู 35,000.00        นายเอกนภทัร พงษ์ชู 35,000.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 15/2562 ลว. 15 พ.ย. 61

Roundtable on Technology for Justice คร้ังที ่2

12 จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์บริหารจัดการอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ Virtual Private Network (VPN) 255,000.00            254,660.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จ ากัด 254,660.00      บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จ ากัด 254,660.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 16/2562 ลว. 16 พ.ย. 61

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

13 จ้างผลิตเอกสารเพือ่ประชาสัมพนัธ์ คร้ังที ่1 ประจ าป ี2562 7,490.00               -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ปยิะวัฒน์การพมิพ ์(1992) จ ากัด 7,490.00         บริษัท ปยิะวัฒน์การพมิพ ์(1992) จ ากัด 7,490.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 17/2562 ลว. 19 พ.ย. 61

14 จ้างจัดงานเสวนา หวัข้อ “Thailand Social Enterprise: The Way Forward” 500,000.00            499,690.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การพฒันาความรู้ จ ากัด 499,690.00      บริษัท ศูนย์การพฒันาความรู้ จ ากัด 499,690.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 18/2562 ลว. 21 พ.ย. 61

15 ซ้ือพืน้ทีส่ื่อออนไลน์เพือ่เผยแพร่องค์ความรู้กิจกรรม “Thailand Social Enterprise The Way 105,930.00            105,930.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด 105,930.00      บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด 105,930.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 19/2562 ลว. 26 พ.ย. 61

Forward” 

16 จ้างถ่ายภาพนิ่งส าหรับงาน “Thailand Social Enterprise The Way Forward” 6,500.00               -                เฉพาะเจาะจง นายระพพีฒัน์ สิทธิชัยลาภา 6,500.00         นายระพพีฒัน์ สิทธิชัยลาภา 6,500.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 20/2562 ลว. 26 พ.ย. 61

17 จ้างบนัทกึภาพเคล่ืยนไหวส าหรับงาน  “Thailand Social Enterprise The Way Forward” 15,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นายเอกนภทัร พงษ์ชู 15,000.00        นายเอกนภทัร พงษ์ชู 15,000.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 21/2562 ลว. 26 พ.ย. 61

18 จ้างผลิตบอร์ดนิทรรศการส าหรับงาน “Thailand Social Enterprise The Way Forward” 23,540.00             -                เฉพาะเจาะจง ร้าน ปร้ิน แอนด์ ดีไซน์ 55 23,540.00        ร้าน ปร้ิน แอนด์ ดีไซน์ 55 23,540.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 22/2562 ลว. 26 พ.ย. 61

19 จ้างเปล่ียนโช้คอัพประตูทางเข้าส านักงาน ชั้น 16 5,000.00               -                เฉพาะเจาะจง บริษัท จุน เทค จ ากัด 4,922.00         บริษัท จุน เทค จ ากัด 4,922.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 23/2562 ลว. 27 พ.ย. 61

20 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน 2 กณ 8025 50,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวทองร้อย ตริดโน 27,590.00        นางสาวทองร้อย ตริดโน 27,590.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 24/2562 ลว. 28 พ.ย. 61

21 ซ้ือเคร่ืองหมายรับรองความปลอดภยัทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL: Web Security) 65,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จ ากัด 62,060.00        บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จ ากัด 62,060.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 25/2562 ลว. 28 พ.ย. 61

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

22 จ้างผลิตหมอนสมุไพรรองคอ จ านวน 500 ชุด 175,000.00            175,000.00      เฉพาะเจาะจง นางอัญชลี จันทร์ 175,000.00      นางอัญชลี จันทร์ 175,000.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 26/2562 ลว. 30 พ.ย. 61

23 จ้างผลิตแฟลชไดรฟค์ริสตัล จ านวน 500 ชิ้น 107,000.00            107,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์นพรีเมี่ยม จ ากัด 107,000.00      บริษัท โมเดิร์นพรีเมี่ยม จ ากัด 107,000.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 27/2562 ลว. 30 พ.ย. 61

24 จ้างผลิตกระเปา๋ใส่นามบตัรเพือ่ยกระดับผลิตภณัฑ์ผู้ต้องขัง จ านวน 300 ชิ้น 90,000.00             -                เฉพาะเจาะจง เรือนจ ากลางสมุทรปราการ 90,000.00        เรือนจ ากลางสมุทรปราการ 90,000.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 28/2562 ลว. 30 พ.ย. 61

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2561

สถำบนัเพ่ือกำรยุตธิรรมแหง่ประเทศไทย
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เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ หรอืข

อตกลงในกำรซ้ือ


