
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างด าเนินการสนับสนุนการด าเนินงานและประสานงาน ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน 1,000,000.00         1,192,515.00     คัดเลือก บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 1,000,000.00       บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 1,000,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 52/2563 ลว 9 ก.ย. 63

ผลการวิจัยคร้ังสุดท้ายและวางแผนต่อยอดโครงการ ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์ บริษัท มันเดย์ ออน ดีเซมเบอร์ จ ากัด 1,027,200.00       และราคาต่ าสุด

ของการศึกษาวิจัย และจัดแปล handbook จากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย บริษัท คล๊ิก ดีไซน์ สตูดิโอ จ ากัด 1,075,000.00       

2 จ้างเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการบริหารพัสดุ เพ่ือจัดเก็บลงระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ 30,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญ์ศิชา  ชนม์ศิริวรรณ 30,000.00           นางสาววรัญญ์ศิชา  ชนม์ศิริวรรณ 30,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 53/2563 ลว 9 ก.ย. 63

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3 จ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์แบบออนไลน์และระบบตรวจนับครุภัณฑ์ ประจ าปีงบ 450,000.00           416,711.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ โมบาย มีเดีย เซอร์วิส จ ากัด 416,711.50         บริษัท แอดวานซ์ โมบาย มีเดีย เซอร์วิส จ ากัด 416,711.50         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 54/2563 ลว 14 ก.ย. 63

ประมาณ พ.ศ. 2563

4 จ้างจัดโครงการเผยแพร่ส่ือการสอนทักษะชีวิต “ออกไปข้างใน” 500,000.00           499,904.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชีฟ โซเชียล เอนเทอไพรส์ จ ากัด 499,904.00         บริษัท อาชีฟ โซเชียล เอนเทอไพรส์ จ ากัด 499,904.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 55/2563 ลว 15 ก.ย. 63

5 จ้างจัดหลักสูตรอบรมนานาชาติระยะส้ันส าหรับผู้น ารุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา ปี 2563 16,000,000.00       16,466,666.67    e-bidding บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากัด 15,887,498.00     บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากัด 15,830,000.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 56/2563 ลว 18 ก.ย. 63

(RoLD 2020 : The Resilient Leaders) บริษัท ไรส์ แอคเซล จ ากัด 15,500,000.00     และได้คะแนนรวมสูงสุด

6 จ้างด าเนินโครงการการจัดการความรู้และส่ือสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระยะท่ี 2) 4,000,000.00         3,999,981.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ ากัด 3,999,981.00       บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ ากัด 3,999,981.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 57/2563 ลว 23 ก.ย. 63

7 จ้างท่ีปรึกษาโครงการจัดหมวดหมู่อาชญากรรมในกฎหมายไทยเข้ากับหมวดหมู่ตามมาตรฐานระหว่าง 1,100,000.00         1,100,000.00     เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,100,000.00       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,100,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 58/2563 ลว 23 ก.ย. 63

ประเทศว่าด้วยการจ าแนกประเภทอาชญากรรมเพ่ือประโยชน์ทางสถิติ (The International โดยส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Classification of Crime for Statistical Purposes - ICCS version 1.0) ระยะท่ี ๕

8 จ้างด าเนินโครงการสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ บนช่องทางการจ าหน่ายดิจิทัล 3,000,000.00         3,000,000.00     คัดเลือก บริษัท เกรย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 3,000,000.00       บริษัท เกรย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 2,980,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 59/2563 ลว 24 ก.ย. 63

(E-Commerce) บริษัท ปลาวาฬดี จ ากัด 3,000,000.00       

9 จ้างท า 2D Motion Infographic ส าหรับ Induction Program 214,000.00           214,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท รู๊บ สตูดิโอ จ ากัด 214,000.00         บริษัท รู๊บ สตูดิโอ จ ากัด 214,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 60/2563 ลว 24 ก.ย. 63

10 จ้างออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ RoLD Fellows ระยะท่ี ๒ 500,000.00           489,250.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา ศรีเสวก 489,250.00         นางสาววรัญญา ศรีเสวก 489,250.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 61/2563 ลว 24 ก.ย. 63

11 จ้างด าเนินงานโครงการศึกษาวิจัย เร่ือง สถานการณ์และผลกระทบของอาชญากรรมไซเบอร์ในประเทศไทย 200,000.00           196,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวริล มาสันต์ 196,000.00         นางสาวริล มาสันต์ 196,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 62/2563 ลว 25 ก.ย. 63

12 จ้างผู้เช่ียวชาญประเมินเรือนจ าต้นแบบตามข้อก าหนดกรุงเทพ 100,000.00           100,000.00        เฉพาะเจาะจง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 100,000.00         คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 100,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 194/2563 ลว. 1 ก.ย. 63

13 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องบริการแม่ข่าย (Server Room) ช้ัน 15 10,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 5,350.00            บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 5,350.00            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 195/2563 ลว. 1 ก.ย. 63

 และห้องผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และแผน

14 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องบริการแม่ข่าย (Server Room) ช้ัน 15 20,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 18,190.00           บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 18,190.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 196/2563 ลว. 1 ก.ย. 63

และห้องผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และแผน (เพ่ิมเติม)

15 จัดซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายชนิดติดต้ังในตู้แร็ค (Rack Mountable) 500,000.00           475,080.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 475,080.00         บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 475,080.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 197/2563 ลว. 2 ก.ย. 63

16 ซ้ือพ้ืนท่ีส่ือออนไลน์เดอะสแตนดาร์ดเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ส าหรับงาน RoLD 2020: The Resilient 170,000.00           160,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ ากัด 160,500.00         บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ ากัด 160,500.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 198/2563 ลว. 8 ก.ย. 63

Leaders

17 ซ้ือพ้ืนท่ีส่ือออนไลน์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ส าหรับงาน RoLD 2020: The Resilient Leaders 380,000.00           374,954.32        เฉพาะเจาะจง บริษัท สเฟียร์ วัน จ ากัด 374,954.32         บริษัท สเฟียร์ วัน จ ากัด 374,954.32         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 199/2563 ลว. 8 ก.ย. 63

ผ่านเว็บไซต์เดอะนิวยอร์กไทมส์ www.nytimes.com

18 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 30 รายการ 57,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 56,303.19           บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 56,303.19           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 200/2563 ลว. 8 ก.ย. 63

19 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารและกล่องกระดาษ จ านวน 3 รายการ 83,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 82,711.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 82,711.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 201/2563 ลว. 8 ก.ย. 63

20 จัดจ้างเปล่ียนไส้กรองน้ าและซ่อมปุ่มกดน้ า จ านวน 2 รายการ 20,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซูม่า เซอร์วิส จ ากัด 9,760.00            บริษัท มาซูม่า เซอร์วิส จ ากัด 9,760.00            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 202/2563 ลว. 8 ก.ย. 63

21 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 คัน ระหว่างวันท่ี 12,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง นายสุจินต์  วิลัยพร 12,000.00           นายสุจินต์  วิลัยพร 12,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 203/2563 ลว. 8 ก.ย. 63

10 - 11 กันยายน 2563 ไปกลับกรุงเทพ - นครปฐม - ราชบุรี ระหว่างวันท่ี 14 - 15 กันยายน 2563

ไปกลับกรุงเทพ - ราชบุรี

22 จ้างผลิตหนังสือผลงานวิจัยเร่ือง การต่อต้านภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ท่ีเกิดจากองค์กร 233,260.00           233,260.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 233,260.00         บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 233,260.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 204/2563 ลว. 9 ก.ย. 63

อาชญากรรมข้ามชาติจากมุมมองของประเทศไทยภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน

23 ซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายส าหรับส ารองข้อมูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 400,000.00           394,830.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 394,830.00         บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 394,830.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 205/2563 ลว. 9 ก.ย. 63

24 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 คัน ส าหรับรับ - ส่ง 12,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  โคกจินดา 12,000.00           นายฐากูร  โคกจินดา 12,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 206/2563 ลว. 9 ก.ย. 63

เจ้าหน้าท่ี ผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ และผู้เช่ียวชาญ (ในฐานะผู้ประเมินจากภายนอก) เดินทางเข้า

ประเมินเรือนจ า ระหว่างวันท่ี 16 กันยายน 2563 ณ จ.อุทัย และวันท่ี 25 กันยายน 2563 ณ จ.นครสวรรค์

25 จ้างออกแบบรูปเล่มหนังสือเร่ือง Troubled Childhood I และ Troubled Childhood II ฉบับภาษาอังกฤษ 340,000.00           340,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภลักษณ์  อินทร์สุวรรณ์ 340,000.00         นางสาวสุภลักษณ์  อินทร์สุวรรณ์ 340,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 207/2563 ลว. 11 ก.ย. 63

26 จ้างจัดท าโครงการแผนควบคุมภายในและแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 610,000.00           610,000.00        เฉพาะเจาะจง นางจิรพร  สุเมธีประสิทธ์ิ 610,000.00         นางจิรพร  สุเมธีประสิทธ์ิ 610,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 208/2563 ลว. 11 ก.ย. 63

27 จ้างพิมพ์หนังสือเร่ือง การส ารวจสถิติข้อมูลภูมิหลังการตกเป็นเหย่ือความรุนแรงของกลุ่มตัวอย่างอายุ 470,000.00           470,000.00        เฉพาะเจาะจง รุ่งเจริญการพิมพ์ 470,000.00         รุ่งเจริญการพิมพ์ 470,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 209/2563 ลว. 14 ก.ย. 63

12 - 17 ปี และการส ารวจสถิติข้อมูลภูมิหลังการตกเป็นเหย่ือความรุนแรงของกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 - 29 ปี 

28 จ้างซ่อมผนังเล่ือนก้ันห้องอบรม ช้ัน 15 30,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรธนะ คอนแทรคต้ิง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 27,392.00           บริษัท วรรธนะ คอนแทรคต้ิง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 27,392.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 210/2563 ลว. 14 ก.ย. 63

29 จ้างออกแบบและผลิตเอกสารรายงานแนวโน้มสถานการณ์เรือนจ าท่ัวโลกประจ าปี 2020 ฉบับภาษาไทย 80,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง รุ่งเจริญการพิมพ์ 79,608.00           รุ่งเจริญการพิมพ์ 79,608.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 211/2563 ลว. 14 ก.ย. 63

30 จ้างผลิตวีดิทัศน์งาน “RoLD 2020: The Resilient Leaders” 22,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 21,400.00           บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 21,400.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 212/2563 ลว. 14 ก.ย. 63

31 จ้างผลิตส่ิงของเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร ประจ าปีงบประมาณ 30,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 29,660.40           บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 29,660.40           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 213/2563 ลว. 14 ก.ย. 63

พ.ศ. 2563 คร้ังท่ี 11 - เส้ือยืดสีขาวและสีน้ าเงิน สกรีน 2 ต าแหน่ง จ านวน 88 ตัว

32 จ้างท าป้ายตราสัญลักษณ์สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 54,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จ ากัด 53,136.20           บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จ ากัด 53,136.20           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 214/2563 ลว. 14 ก.ย. 63

33 จ้างจัดส่งเอกสารวิชาการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 99,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ริคโคพลัส จ ากัด 88,137.02           บริษัท ริคโคพลัส จ ากัด 88,137.02           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 215/2563 ลว. 14 ก.ย. 63

34 ซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรมอักษร (Font) 80,250.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีบี ดีไซน์ จ ากัด 80,250.00           บริษัท ดีบี ดีไซน์ จ ากัด 80,250.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 216/2563 ลว. 14 ก.ย. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ

35 จัดซ้ือหนังสือเพ่ือใช้ในการสนับสนุนงานของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 2 60,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 58,396.50           บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 58,396.50           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 217/2563 ลว. 14 ก.ย. 63

36 จ้างผลิตวีดิทัศน์ต้นแบบโครงการ street food สร้างโอกาส 55,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน 50,000.00           นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน 50,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 218/2563 ลว. 14 ก.ย. 63

37 จ้างผลิตวีดิทัศน์เพ่ือน าเสนอประเด็นความเหล่ือมล้ าและปัญหาสังคมผ่านโครงการท่ีเกิดข้ึนจากกลุ่มนิสิต 93,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์วิจิตร  โสภณ 86,000.00           นางสาวพิมพ์วิจิตร  โสภณ 86,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 219/2563 ลว. 14 ก.ย. 63

38 จ้างผลิตวีดิทัศน์ท่ีแสดงกระบวนการเรียนการสอนจนถึงการน าเสนอโครงการผ่านการจัดนิทรรศการของนิสิต 120,000.00           113,420.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สรรพัชญ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จ ากัด 113,420.00         บริษัท สรรพัชญ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จ ากัด 113,420.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 220/2563 ลว. 14 ก.ย. 63

39 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารภายใต้โครงการ TIJ 6,000.00              -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.แอนซันส์ จ ากัด 6,000.00            บริษัท เค.เอส.แอนซันส์ จ ากัด 6,000.00            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 221/2563 ลว. 16 ก.ย. 63

Future Leader ในวันท่ี 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรม แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเม้นต์

สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพ

40 จ้างผู้เช่ียวชาญในการจัดท ารายงานการศึกษาวิจัย หัวข้อการเสริมสร้างหลักนิติธรรมในสังคมท่ีผ่านพ้น 300,000.00           300,000.00        เฉพาะเจาะจง Mr. Richard Daniel Priem 300,000.00         Mr. Richard Daniel Priem 300,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 222/2563 ลว. 22 ก.ย. 63

ความขัดแย้ง

41 จ้างออกแบบและผลิตเอกสารรายงานแนวโน้มสถานการเรือนจ าท่ัวโลก ประจ าปี 2020 80,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง รุ่งเจริญการพิมพ์ 79,608.00           รุ่งเจริญการพิมพ์ 79,608.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 223/2563 ลว. 22 ก.ย. 63

ฉบับภาษาอังกฤษ

42 จ้างออกแบบและผลิตเอกสารการบริหารสุขภาพในเรือนจ า 46,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง รุ่งเจริญการพิมพ์ 45,475.00           รุ่งเจริญการพิมพ์ 45,475.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 224/2563 ลว. 22 ก.ย. 63

43 จ้างแปลแบบสอบถามภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเร่ือง “สาธารณสุขในเรือนจ า: การวิเคราะห์ข้อมูล 5,000.00              -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด 4,708.00            บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด 4,708.00            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 225/2563 ลว. 28 ก.ย. 63

ด้านสุขภาพ สิทธิมนุษย์ชน และเพศภาวะ” จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย

44 ซ้ือพรมปูพ้ืนขนส้ันสีเทาอ่อน พร้อมติดต้ัง ขนาด 65 ตารางเมตร 45,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีแซด มีเดีย 41,730.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีแซด มีเดีย 41,730.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 226/2563 ลว. 28 ก.ย. 63


