
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างจัดงานและจัดนิทรรศการในการประชุมระดับชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์(National 2,675,000.00         2,675,000.00   คัดเลือก บริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่น จ ากัด 2,675,000.00   บริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่น จ ากัด 2,675,000.00   คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 51/2562 ลว. 14 ม.ิย. 62

Symposium on Restorative Justice) บริษัท 168 มีเดีย เอเจนซ่ี จ ากัด 2,910,400.00   และราคาต่ าสุด

2 จ้างผู้ช่วยนักวิจัยภายใต้โครงการพฒันาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและข้อมูลสถิติเพือ่เพิม่พนูศักยภาพ 64,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวตติยา  ปฐัยาวัต 64,000.00        นางสาวตติยา  ปฐัยาวัต 64,000.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 52/2562 ลว. 18 ม.ิย. 62

งานวิจัย

3 จ้างจัดท ารายงานค าชี้แจงเพือ่ปรับสถานะของสถาบนัเพือ่การยุติธรรมแหง่ประเทศไทย 40,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นายสุกิตต์ิ  ศิวนันทส์กุล 40,000.00        นายสุกิตต์ิ  ศิวนันทส์กุล 40,000.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 53/2562 ลว. 24 ม.ิย. 62

4 จ้างการบ ารุงรักษาระบบหอ้งสมุดสถาบนัเพือ่การยุติธรรมแหง่ประเทศไทย 107,000.00            107,000.00      เฉพาะเจาะจง ศูนย์ความเปน็เลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  107,000.00      ศูนย์ความเปน็เลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  107,000.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 137/2562 ลว. 4 ม.ิย. 62

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5 เช่าหอ้งประชุม พร้อมอุปกรณ์ ระหว่างวันที ่10 - 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล เสซิเดนซ์ 20,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ จ ากัด 20,000.00        บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ จ ากัด 20,000.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 138/2562 ลว. 7 ม.ิย. 62

กรุงเทพมหานคร

6 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 3 คัน ในวันอังคารที่ 7,500.00               -                เฉพาะเจาะจง นายสุจินต์  วิลัยพร 6,900.00         นายสุจินต์  วิลัยพร 6,900.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 139/2562 ลว. 7 ม.ิย. 62

11 มิถุนายน 2562 ไปยังกรมบงัคับคดี ถนนบางขุนนนท ์เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

7 จ้างผลิตตัวอย่างหนังสือ The Speech: A Decade of Thoughts and Advocacy Work by Her 7,490.00               -                เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเพรส มีเดีย พลัส จ ากัด 7,490.00         บริษัท อิมเพรส มีเดีย พลัส จ ากัด 7,490.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 140/2562 ลว. 14 ม.ิย. 62

Royal Highness Princess Bajarakitiyabha. 

8 จ้างถ่ายภาพนิ่งงานสัมนาเชิงปฏบิติัการซักฟอกข้อมูลปอ้งกันคอร์รัปชั่น 10,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวปรูณ์ภสัสร  กิจจินดารักษ์ 10,000.00        นางสาวปรูณ์ภสัสร  กิจจินดารักษ์ 10,000.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 141/2562 ลว. 14 ม.ิย. 62

9 จ้างถ่ายภาพเคล่ือนไหวงานสัมนาเชิงปฏบิติัการซักฟอกข้อมูลปอ้งกันคอร์รัปชั่น 22,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท บาซูก้า ครีเอชั่น จ ากัด 22,000.00        บริษัท บาซูก้า ครีเอชั่น จ ากัด 22,000.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 142/2562 ลว. 14 ม.ิย. 62

10 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอ้งบริการแม่ข่าย (Server room) 14,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 13,910.00        บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 13,910.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 143/2562 ลว. 20 ม.ิย. 62

11 จ้างแปลเอกสารแนวทางการฟืน้ฟแูละการกลับสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง 120,000.00            103,000.00      เฉพาะเจาะจง ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ 103,000.00      ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ 103,000.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 144/2562 ลว. 21 ม.ิย. 62

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 15 รายการ 50,000.00             -                เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 44,792.34        หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 44,792.34        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 145/2562 ลว. 21 ม.ิย. 62

13 จัดจ้างท าตรายาง 2,000.00               -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ์ศิลปเ์ซ็นเตอร์ จ ากัด 698.71            บริษัท ประดิษฐ์ศิลปเ์ซ็นเตอร์ จ ากัด 698.71            คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 146/2562 ลว. 21 ม.ิย. 62

14 จ้างเปล่ียนไส้เคร่ืองกรองน้ า จ านวน 2 เคร่ือง 10,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซูมา เซอร์วิส จ ากัด 9,310.00         บริษัท มาซูมา เซอร์วิส จ ากัด 9,310.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 147/2562 ลว. 21 ม.ิย. 62

15 ซ้ือยางรถยนต์ พร้อมติดต้ัง 30,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท บี-ควิก จ ากัด 29,200.00        บริษัท บี-ควิก จ ากัด 29,200.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 148/2562 ลว. 26 ม.ิย. 62

16 จ้างผลิตหนังสือเกี่ยวกับหลักนิติธรรมและการปฏรูิปยุติธรรมกระบวนการ 60,000.00             -                เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พ.ีจันทรเกษม 39,800.00        ร้าน เค.พ.ีจันทรเกษม 39,800.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 149/2562 ลว. 27 ม.ิย. 62

17 จ้างแปลและเรียบเรียงบทความและบทสัมภาษณ์ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ 17,900.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม 17,900.00        นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม 17,900.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 150/2562 ลว. 28 ม.ิย. 62

18 จ้างผลิตเอกสารเพือ่การประชาสัมพนัธ์ คร้ังที ่4 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 19,260.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ปยิะวัฒน์การพมิพ ์(๑๙๙๒) จ ากัด 19,260.00        บริษัท ปยิะวัฒน์การพมิพ ์(๑๙๙๒) จ ากัด 19,260.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 151/2562 ลว. 28 ม.ิย. 62

19 จ้างผลิตกระเปา๋สะพาย จ านวน 500 ใบ 75,000.00             -                เฉพาะเจาะจง ทณัฑสถานหญิงกลาง 75,000.00        ทณัฑสถานหญิงกลาง 75,000.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 152/2562 ลว. 28 ม.ิย. 62

20 จ้างผลิตปา้ยกระดาษแขวนถุงผ้าพร้อมคล้องโซ่ไข่ปลา จ านวน 500 ชิ้น 6,420.00               -                เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็นพดีีเวลอปเม้นท ์จ ากัด 6,420.00         บริษัท เอเอ็นพดีีเวลอปเม้นท ์จ ากัด 6,420.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 153/2562 ลว. 28 ม.ิย. 62

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2562

สถำบนัเพ่ือกำรยุตธิรรมแหง่ประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไดรบัคัดเลือกและรำคำทีจ่ัดซ้ือ/จำง เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ หรอืขอตกลงในกำรซ้ือ


