
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จา้งที่ปรึกษาการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนเร่ืองความปลอดภยัสาธารณะ 2,000,000.00         2,000,000.00   เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 2,000,000.00   มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 2,000,000.00   คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 18/2561 ลว. 1 ธ.ค. 60

2 จา้งแปลแบบประเมิน Assessing compliance with the Nelson Mandela Rule : A checklist 70,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวพมิพพ์ร เนตรพกุกณะ 70,000.00       นางสาวพมิพพ์ร เนตรพกุกณะ 70,000.00       คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 19/2561 ลว. 6 ธ.ค. 60

for internal inspection mechanisms จากภาษาอังกฤษเปน็ภาษาไทย

3 จา้งผู้ช่วยนักวจิยั เฉพาะเจาะจง นายภทัระ ค านุ่น 250,000.00      นายภทัระ ค านุ่น 250,000.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 20/2561 ลว. 19 ธ.ค. 60

4 จา้งเหมาบริการขนย้ายและเก็บเอกสาร ส่ิงของ วตัถุโบราณในพพิธิภณัฑ์ราชทณัฑ์ 128,400.00           128,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกขนย้าย จ ากัด 128,400.00      บริษัท บางกอกขนย้าย จ ากัด 128,400.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 21/2561 ลว. 19 ธ.ค. 60

5 จา้งจดัท าแผนบริหารความเส่ียงขององค์กร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 500,000.00           500,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรูโอเชีย่น คอนซัลต้ิง จ ากัด 500,000.00      บริษัท ทรูโอเชีย่น คอนซัลต้ิง จ ากัด 500,000.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 22/2561 ลว. 22 ธ.ค. 60

6 6,000,000.00         6,000,000.00   คัดเลือก บริษัท ศูนย์การพฒันาความรู้ จ ากัด 5,965,000.00   บริษัท ศูนย์การพฒันาความรู้ จ ากัด 5,965,000.00   คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 23/2561 ลว. 25 ธ.ค. 60

บริษัท ไร้ทแ์มน นอร์ท จ ากัด 6,300,000.00   และราคาต่ าสุด

บริษัท เอ๊กซคอน จ ากัด 6,450,000.00   

7 ซ้ือระบบบริหารจดัการและใช้งานร่วมกันของทรัพยากรในเครือข่าย (Active Directory) 1,350,000.00         1,350,000.00   e-bidding บริษัท นิวเทคโนโลยี ่อินฟอร์เมชัน่ จ ากัด 989,750.00      บริษัท นิวเทคโนโลยี ่อินฟอร์เมชัน่ จ ากัด 989,750.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 24/2561 ลว. 26 ธ.ค. 60

บริษัท เคมิท กรุ๊ป จ ากัด 1,168,000.00   และราคาต่ าสุด

บริษัท ดิจติอล ไอท ีคอนซัลต้ิง จ ากัด 1,230,000.00   

8 จา้งแปลเอกสารเพื่อเผยแพร่ผ่านส่ือวดีีทศัน์ด้านนิติธรรมและการพฒันา 1,480.00               - เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยลดา สุจริตจนัทร์ 1,480.00         นางสาวพลอยลดา สุจริตจนัทร์ 1,480.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 39/2561 ลว. 8 ธ.ค. 60

9 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 3 คัน ระหวา่งวนัที่ 13 - 15 ธนัวาคม 2560 ณ จ.นนทบรีุ - จ.สุพรรณบรีุ - จ.พระนครศรีอยุธยา - จ.อุทยัธานี18,000.00             - เฉพาะเจาะจง นายจลุปยิะ เย็นสบาย 18,000.00       นายจลุปยิะ เย็นสบาย 18,000.00       คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 40/2561 ลว. 12 ธ.ค. 60

10 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 28 รายการ 50,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด สาขาชิดลม 34,861.00       บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด สาขาชิดลม 34,861.00       คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 41/2561 ลว. 13 ธ.ค. 60

11 ซ้ือวสัดุเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาปฏบิติังาน จ านวน 13 รายการ 10,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด สาขาชิดลม 8,800.00         บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด สาขาชิดลม 8,800.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 42/2561 ลว. 13 ธ.ค. 60

12 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ ามันเชือ้เพลิง จ านวน 4 คัน 10,000.00             - เฉพาะเจาะจง นายจลุปยิะ เย็นสบาย 10,000.00       นายจลุปยิะ เย็นสบาย 10,000.00       คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 43/2561 ลว. 18 ธ.ค. 60

13 จา้งตกแต่งสถานที่ 10,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท เจซี โฟกัส จ ากัด 7,454.30         บริษัท เจซี โฟกัส จ ากัด 7,454.30         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 44/2561 ลว. 18 ธ.ค. 60

14 เช่าหอ้งประชุม พร้อมอุปกรณ์ ในวนัที่ 22 ธนัวาคม 2560 - เฉพาะเจาะจง โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ 34,500.00       โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ 34,500.00       คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 44/2561 ลว. 18 ธ.ค. 60

15 จา้งเปล่ียนไส้กรองส าหรับตู้น้ าด่ืม 3 อุณหภมูิ จ้ านวน 2 เคร่ือง 9,010.00               - เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซูม่า เซอร์วสิ จ ากัด 9,010.00         บริษัท มาซูม่า เซอร์วสิ จ ากัด 9,010.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 45/2561 ลว. 19 ธ.ค. 60

16 ซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสารและแทน่ตัดกระดาษ 19,784.30             - เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส 19,754.30       หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส 19,754.30       คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 46/2561 ลว. 19 ธ.ค. 60

17 ซ้ือพานถวายพวงมาลัยข้อพระกร 1,680.00               - เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์ จกัรใจ 1,680.00         นายสุพจน์ จกัรใจ 1,680.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 47/2561 ลว. 19 ธ.ค. 60

18 จา้งถ่ายทอดสดงานเสวนา ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของสถาบนัฯ เพื่อสนบสันุนการประชาสัมพนัธ์ 60,000.00             - เฉพาะเจาะจง นายนริศร หรัิญอ่อน 14,500.00       นายนริศร หรัิญอ่อน 14,500.00       คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 48/2561 ลว. 20 ธ.ค. 60

19 จา้งผลิต Backdrop 10,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท เจซี โฟกัส จ ากัด 10,000.00       บริษัท เจซี โฟกัส จ ากัด 10,000.00       คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 49/2561 ลว. 20 ธ.ค. 60

20 จา้งถ่ายภาพนิ่งเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพนัธง์านเสวนาของสถาบนัฯ 4,000.00               - เฉพาะเจาะจง นายสัญญา เยีย่งวรกุล 4,000.00         นายสัญญา เยีย่งวรกุล 4,000.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 50/2561 ลว. 20 ธ.ค. 60

21 จา่งถ่ายภาพเคล่ือนไหวเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพนัธง์านเสวนาของสถาบนัฯ 15,500.00             - เฉพาะเจาะจง นายโอฬาร พงศ์เผ่าไทย 15,500.00       นายโอฬาร พงศ์เผ่าไทย 15,500.00       คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 51/2561 ลว. 20 ธ.ค. 60

22 จา้งแปลเอกสารภาษาอังกฤษ เร่ือง End Violence Against Women 1,728.00               - เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยลดา สุจริตจนัทร์ 1,728.00         นางสาวพลอยลดา สุจริตจนัทร์ 1,728.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 52/2561 ลว. 21 ธ.ค. 60

23 จา้งท าอินโฟกราฟฟกิ 14,000.00             - เฉพาะเจาะจง นายฉันทชิย์ คงฉันทม์ิตรกุล 14,000.00       นายฉันทชิย์ คงฉันทม์ิตรกุล 14,000.00       คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 53/2561 ลว. 21 ธ.ค. 60

24 จา้งจดัท าฐานข้อมูลบรรณานุกรมของหอ้งสมุดสภาบนัฯ คร้ังที่ 3 45,000.00             - เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินันท โพธเิสถียร 45,000.00       นางสาวศิรินันท โพธเิสถียร 45,000.00       คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 54/2561 ลว. 21 ธ.ค. 60

25 จา้งจดัพมิพห์นังสือเทดิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพติร เกี่ยวกับแนวพระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม400,000.00           400,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชัน่ส์ จ ากัด 360,000.00      บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชัน่ส์ จ ากัด 360,000.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 55/2561 ลว. 21 ธ.ค. 60

26 จ้้างผลิตน้ าด่ืมตราสถาบนัเพื่อการยุติธรรมแหง่ประเทศไทย จ านวน 300 โหล 15,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพรุตน์ จ ากัด 14,400.00       บริษัท เทพรุตน์ จ ากัด 14,400.00       คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 56/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60

27 เช่าหอ้งประชุม พร้อมอุปกรณ์ 990,000.00           990,000.00      เฉพาะเจาะจง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 990,000.00      โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 990,000.00      คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 57/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60

28 จา้งผลิตวดีีทศัน์วา่ด้วยหลักนิติธรรมและการพฒันาที่ยัง่ยืน ส าหรับใช้ในงานหลักสูตรระยะส้ันส าหรับนักวจิยัและนักวชิาการ และหลักสูตรระยะส้ันส าหรัยนักวจิยัรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย70,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท คอร์ ทวี ีจ ากัด 60,990.00       บริษัท คอร์ ทวี ีจ ากัด 60,990.00       คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 58/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60

29 จา้งถ่ายทอดสดการจดัหลักสูตรระยะส้ันส าหรับนักวจิยั และนักวชิาการ และหลักสูตรระยะส้ันส าหรับกลุ่มผู้น ารุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรม และนโยบายฯ55,000.00             - เฉพาะเจาะจง นายโอฬาร พงศ์เผ่าไทย 51,000.00       นายโอฬาร พงศ์เผ่าไทย 51,000.00       คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 58(1)/2561 ลว. 29 ธ.ค. 61

จา้งจดัหลักสูตรระยะส้ันส าหรับนักวจิยัและนักวชิาการ (TIJ-IGLP Regional Workshop for Scholars in 

Asia) และหลักสูตรระยะส้ันส าหรับกลุ่มผู้น ารุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย (TIJ-IGLP Workshop 

for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy) และเวทสีาธารณะวา่ด้วยหลักนิติธรรมและ

การพฒันาที่ยัง่ยืน (TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development) คร้ังที่ ๔

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน ธันวำคม 2560

สถำบนัเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผูไดรบัคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จำง เลขที่และวันที่ของสัญญำ หรอืขอตกลงในกำรซ้ือ


