
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จ านวน 4 เคร่ือง 300,000.00            282,480.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด  102,720.00      บริษัท ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด  102,720.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 7/2561 ลว. 7 พ.ย. 60

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 246,528.00      และราคาต่ าสุด

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด 539,280.00      

2 จ้างเหมาบริการรับ – ส่ง เอกสาร 250,000.00            211,860.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ท ีเจ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 211,860.00      บริษัท ท ีเจ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 211,860.00      ต่อเนื่องจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 8/2561 ลว. 3 พ.ย. 60

3 จ้างสถาปนิกทีป่รึกษาในการก่อสร้างอาคารสถาบนัเพือ่การยุติธรรมแหง่ประเทศไทย 1,200,000.00         1,037,400.00   เฉพาะเจาะจง นายสัมภาษณ์ ชนานิยม 1,037,400.00   นายสัมภาษณ์ ชนานิยม 1,037,400.00   คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 9/2561 ลว. 1 พ.ย. 60

4 จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 600,000.00            513,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 513,600.00      บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 513,600.00      ต่อเนื่องจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 11/2561 ลว. 1 พ.ย. 60

5 จ้างดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 180,000.00            166,920.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เทร์ินออนโซลูชั่น จ ากัด 166,920.00      บริษัท เทร์ินออนโซลูชั่น จ ากัด 166,920.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 12/2561 ลว. 7 พ.ย. 60

6 จ้างจัดท าหนังสือ TIJ Forum Journal 2017 950,000.00            950,000.00      คัดเลือก บริษัท ไทยพบัลิก้า จ ากัด 942,490.00      บริษัท ไทยพบัลิก้า จ ากัด 942,490.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 13/2561 ลว. 9 พ.ย. 60

บริษัท ริคโคพลัส จ ากัด 989,750.00      และราคาต่ าสุด

บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ ากัด 1,061,975.00   

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 62 รายการ 100,000.00            - เฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 90,179.60        บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 90,179.60        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 13/2561 ลว. 1 พ.ย. 60

8 ซ้ือลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมส าหรับการส ารองข้อมูลส าหรับระบบ e-office 36,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์ม เมชั่น จ ากัด 33,853.73        บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์ม เมชั่น จ ากัด 33,853.73        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 14/2561 ลว. 7 พ.ย. 60

9 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ พร้อมติดต้ัง 3,000.00               - เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตรภาพแบตเตอร่ี จ ากัด 2,400.00         บริษัท มิตรภาพแบตเตอร่ี จ ากัด 2,400.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 15/2561 ลว. 7 พ.ย. 60

10 จ้างพมิพร์ายงานประจ าปสีถาบนัเพือ่การยุติธรรมแหง่ประเทศไทย ประจ าป ีพ .ศ. 2559 38,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพมิพ ์จ ากัด 32,517.30        บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพมิพ ์จ ากัด 32,517.30        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 16/2561 ลว. 7 พ.ย. 60

11 จ้างเปล่ียนปัม้ดูดน้ าทิง้ใหม่เคร่ืองปรับอากาศ ของหอ้งบริการแม่ข่าย (Server Room) 5,000.00               - เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 4,280.00         บริษัท โปร แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 4,280.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 17/2561 ลว. 7 พ.ย. 60

12 ซ้ือหนังสือส าหรับกิจกรรม Book for Btighter Mind 19,447.20             - เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุค๊สโตร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 19,447.20        บริษัท คิโนะคูนิยะ บุค๊สโตร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 19,447.20        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 18/2561 ลว. 7 พ.ย. 60

13 จ้างผลิตเข็มกลัดตราสัญลักษณ์สถาบนัฯ พร้อมกล่อง จ านวน 500 ชุด 120,000.00            120,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สูททรงไท จ ากัด 112,350.00      บริษัท สูททรงไท จ ากัด 112,350.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 19/2561 ลว. 7 พ.ย. 60

14 800,000.00            800,000.00      คัดเลือก บริษัท ซี อี โอ 19 จ ากัด 800,000.00      บริษัท ซี อี โอ 19 จ ากัด 800,000.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 20/2561 ลว. 7 พ.ย. 60

บริษัท ดิ อ๊อพติไมซ์ จ ากัด 845,000.00      และราคาต่ าสุด

บริษัท สมาร์ททวัร์ จ ากัด 856,000.00      

15 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศในหอ้งรับรอง ชั้น 16 5,000.00               - เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 4,975.50         บริษัท โปร แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 4,975.50         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 21/2561 ลว. 7 พ.ย. 60

16 จ้างจัดท าอินโฟกราฟฟคิ 8,560.00               - เฉพาะเจาะจง บริษัท ตานี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 8,560.00         บริษัท ตานี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 8,560.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 22/2561 ลว. 13 พ.ย. 60

17 ซ้ือลิขสิทธิ์โปรแกรมช่วยในการตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 4,763.06               - เฉพาะเจาะจง Grammaaly, Inc. 4,763.06         Grammaaly, Inc. 4,763.06         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด ลว. 8 พ.ย. 60

18 จ้างแปลและตรวจพสูิจน์อักษรภาษาอังกฤษ 30,000.00             - เฉพาะเจาะจง Mr.Bruce IIoyd Leeds 3,000.00         Mr.Bruce IIoyd Leeds 3,000.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 23/2561 ลว. 16 พ.ย. 60

19
จ้างจัดการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ใหค้วามรู้เร่ืองความรุนแรงต่อผู้หญิงแก่เยาวชน (SpeakUpSpeakOut

 : the ACTION)
400,000.00            400,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วู้ คอมพาเนี่ยน จ ากัด 400,000.00      บริษัท วู้ คอมพาเนี่ยน จ ากัด 400,000.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 24/2561 ลว. 17 พ.ย. 60

20 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ในวันที ่20 - 21 พ.ย. 60 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 4,000.00               - เฉพาะเจาะจง นางศิริพร คงเจริญ 4,000.00         นางศิริพร คงเจริญ 4,000.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 25/2561 ลว. 17 พ.ย. 60

21 จัดซ้ือโปรแกรมระบบเงินเดือนส าเร็จรูป (Payroll) 48,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-บซิิเนส พลัส จ ากัด 47,508.00        บริษัท อี-บซิิเนส พลัส จ ากัด 47,508.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 26/2561 ลว. 21 พ.ย. 60

22 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ในวันที ่22 - 24 พ.ย. 60 ณ กรุงเทพฯ - นครราชสีมา 6,000.00               - เฉพาะเจาะจง นายสุจินต์ วิลัยพร 6,000.00         นายสุจินต์ วิลัยพร 6,000.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 27/2561 ลว. 21 พ.ย. 60

23 จ้างวาดภาพประกอบส าหรับเอกสารเผยแพร่เพือ่เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 15,000.00             - เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์ คงมน 15,000.00        นางสาวจุฑารัตน์ คงมน 15,000.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 28/2561 ลว. 21 พ.ย. 60

24 ซ้ือริบบิน้ จ านวน 60 ม้วน 17,000.00             - เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาวีเจริญ 16,050.00        หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาวีเจริญ 16,050.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 29/2561 ลว. 21 พ.ย. 60

25 จ้างผลิตสายคาดกล่องและกระดาษไขพมิพล์าย 23,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท ปยิะวัฒน์การพมิพ ์(1992) จ ากัด 22,042.00        บริษัท ปยิะวัฒน์การพมิพ ์(1992) จ ากัด 22,042.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 30/2561 ลว. 21 พ.ย. 60

26 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ในวันที ่23 - 24 พ.ย. 60 ณ กรุงเทพฯ - นครราชสีมา 4,000.00               - เฉพาะเจาะจง นายจุลปยิะ เย็นสบาย 4,000.00         นายจุลปยิะ เย็นสบาย 4,000.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 31/2561 ลว. 23 พ.ย. 60

27 น้ ามันเชื้อเพลิง 3,000.00               - เฉพาะเจาะจง 3,000.00         3,000.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด ลว. 20 พ.ย. 60

28 จ้างผลิตกล่องใส่ของทีร่ะลึก 100,000.00            100,000.00      เฉพาะเจาะจง นางยุภา สาสัตย์ 100,000.00      นางยุภา สาสัตย์ 100,000.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 32/2561 ลว. 23 พ.ย. 60

29 จ้างผลิตเอกสารเผยแพร่เพือ่เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร พร้อมกล่องบรรจุ จ านวน 1,000 ชิ้น 146,000.00            146,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แบคอัพ คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 145,520.00      บริษัท แบคอัพ คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 145,520.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 33/2561 ลว. 23 พ.ย. 60

30 จ้างผลิตผ้าพนัคอเพือ่เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร จ านวน 1,000 ชิ้น 180,000.00            180,000.00      เฉพาะเจาะจง ทณัฑสถานหญิงเชียงใหม่ 180,000.00      ทณัฑสถานหญิงเชียงใหม่ 180,000.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 34/2561 ลว. 23 พ.ย. 60

31 ซ้ือระบบเว็บทา่ส าหรับผู้ใช้ภายในองค์กร (Internet Web Portal) 180,000.00            179,760.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอท ีครีเอทฟี โซลูชั่น จ ากัด 179,760.00      บริษัท เอท ีครีเอทฟี โซลูชั่น จ ากัด 179,760.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 35/2561 ลว. 23 พ.ย. 60

32 จ้างผลิตวีดีทศัน์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม 70,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท คอร์ ทวีี จ ากัด 60,990.00        บริษัท คอร์ ทวีี จ ากัด 60,990.00        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 36/2561 ลว. 29 พ.ย. 60

33 จ้างผลิตเอกสารแนวความคิดโครงการเรือนจ าต้นแบบ เพือ่อนุวัติข้อก าหนดกรุงเทพ 43,758.28             - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริคโคพลัส จ ากัด 43,758.28        บริษัท ริคโคพลัส จ ากัด 43,758.28        คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 37/2561 ลว. 30 พ.ย. 60

34 จ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ความรู้เร่ืองหลักนิติธรรม 104,000.00            104,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขุมวิทการพมิพ ์จ ากัด 103,790.00      บริษัท สุขุมวิทการพมิพ ์จ ากัด 103,790.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 38/2561 ลว. 30 พ.ย. 60
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