
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างออกแบบ พัฒนา และจัดท าเว็บไซต์สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 1,700,000.00         1,617,400.00    คัดเลือก บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ ากัด 1,583,600.00       บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ ากัด 1,583,600.00       คะแนนรวมสูงสุด สญ. 60/2561 ลว. 2 ส.ค. 61

บริษัท หัวล าโพง จ ากัด 1,449,600.00       และอยู่ในวงเงินงบประมาณ

บริษัท ออลแมส ไอเดีย จ ากัด 1,819,000.00       

บริษัท วีเว็บพลัส จ ากัด 1,926,000.00       

2 จ้างงานออกแบบและผลิตข้อมูลในรูปแบบสร้างสรรค์ส าหรับใช้ส่ือสารภาพลักษณ์ของสถาบัน 9,000.00               -                เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ รักเมือง 9,000.00             นางสาวจุฑามาศ รักเมือง 9,000.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 61/2561 ลว. 10 ส.ค. 61

3 จ้างด าเนินกิจกรรมเผยแพร่แนวคิดการใช้การพัฒนาเป็นกลไกน าในการขับเคล่ือนกระบวนการยุติธรรม 495,000.00            495,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพิเศษ สอาดเย็น 495,000.00          นายพิเศษ สอาดเย็น 495,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 62/2561 ลว. 30 ส.ค. 61

ทางอาญา และการป้องกันอาชญากรรม

4 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ และน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1 คัน ในระหว่างวันที่ 5,000.00               -                เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา กองวัง 5,000.00             นายกฤษฎา กองวัง 5,000.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 165/2561 ลว. 2 ส.ค. 61

20-21 ส.ค. 61 ณ ทัณฑสถานหญงิเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

5 จ้างเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน 15,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์ คงทน 15,000.00           นางสาวจุฑารัตน์ คงทน 15,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 166/2561 ลว. 2 ส.ค. 61

โอกาส วันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2561

6 จ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 1,000.00               -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จ ากัด 823.90               บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จ ากัด 823.90               คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 167/2561 ลว. 2 ส.ค. 61

7 จ้างแปลภาษาอังกฤษ จดหมายข่าว Quarterly ฉบับที่ 007 30,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวชญาดา กีรติกานนท์ 30,000.00           นางสาวชญาดา กีรติกานนท์ 30,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 168/2561 ลว. 6 ส.ค. 61

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 28 รายการ 150,000.00            144,729.23      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค.โปรดักส์ 144,119.37          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค.โปรดักส์ 144,119.37          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 169/2561 ลว. 7 ส.ค. 61

9 ซ้ือลิชสิทธิ์บริการระบบอีเมล์บนคลาวด์ (e-Mail Cloud Service) 220,000.00            220,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 218,280.00          บริษัท อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 218,280.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 170/2561 ลว. 7 ส.ค. 61

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และซองจดหมาย 13,000.00             -                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค.โปรดักส์ 12,220.47           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค.โปรดักส์ 12,220.47           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 171/2561 ลว. 8 ส.ค. 61

11 จ้างเขียนพระรูป พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ 15,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์ คงทน 15,000.00           นางสาวจุฑารัตน์ คงทน 15,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 172/2561 ลว. 10 ส.ค. 61

12 จ้างออกแบบและผลิตส่ิงพิมพ์รวบรวมสินค้าหัตถกรรมฝีมือผู้ต้องขังหญงิในเรือนจ าต้นแบบ 98,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นายธีรัช วัฒนกิจรุ่งโรฒน์ 98,000.00           นายธีรัช วัฒนกิจรุ่งโรฒน์ 98,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 173/2561 ลว. 14 ส.ค. 61

13 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ และน้ ามันเชื้อเพลิง จ้ านวน 2 คัน ในวระหว่างวันที่ 24,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นายจุลปิยะ เย็นสบาย 24,000.00           นายจุลปิยะ เย็นสบาย 24,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 174/2561 ลว. 14 ส.ค. 61

19 - 22 ส.ค. 61 ณ จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย

14 จ้างผู้ช่วยนักวิจัยภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ต้องขังชาวต่างชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ 44,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยพิชชา เอื้อเฟื้อ 42,900.00           นางสาวพลอยพิชชา เอื้อเฟื้อ 42,900.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 175/2561 ลว. 14 ส.ค. 61

15 จ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงาน RoLD in Action และรายงานสรุป TIJ Workshop for Emerging 240,750.00            240,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เออร์บาไนซ์ จ ากัด 240,750.00          บริษัท เออร์บาไนซ์ จ ากัด 240,750.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 176/2561 ลว. 16 ส.ค. 61

Leaders

16 จ้างงานถ่ายภาพนิ่งเพื่อสนับสนุนงานสัมมนาอาชญากรรมกับคลิปโตเคอร์เรนซ่ี ในวันที่ 30 ส.ค. 61 8,320.00               -                เฉพาะเจาะจง นายสัญญา เยี่ยงวรกุล 8,320.00             นายสัญญา เยี่ยงวรกุล 8,320.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 177/2561 ลว. 16 ส.ค. 61

ณ โรงแรมอโนมา

17 จ้างงานถ่ายภาพนิ่งเพื่อสนับสนุนงานประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ในวันที่ 17 ส.ค. 61 4,125.00               -                เฉพาะเจาะจง นายสัญญา เยี่ยงวรกุล 4,125.00             นายสัญญา เยี่ยงวรกุล 4,125.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 178/2561 ลว. 16 ส.ค. 61

ณ โรงแรมอโนมา

18 จ้างตรวจพิสูจน์อังกฤษภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และมาตรฐานสากล 20,000.00             -                เฉพาะเจาะจง Mr.Bruce Lloyd Leeds 20,000.00           Mr.Bruce Lloyd Leeds 20,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 179/2561 ลว. 16 ส.ค. 61

19 จ้างพัฒนาระบบเว็บท่าส าหรับผู้ใช้ภายในองค์กร (Intranet Web Portal) ระยะที่ 2 20,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จ ากัด 19,260.00           บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จ ากัด 19,260.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 180/2561 ลว. 16 ส.ค. 61

20 จ้างพิมพ์หนังสือสรุปผลงานวิจัยเร่ือง Towards Gender-Responsive Criminal Justice: Good 12,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท สไมล์ สยาม พร้ินต้ิง เซอร์วิส จ ากัด 11,716.50           บริษัท สไมล์ สยาม พร้ินต้ิง เซอร์วิส จ ากัด 11,716.50           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 181/2561 ลว. 16 ส.ค. 61

practices from Southeast Asia in responding to violence against women 

21 จ้างเขียนพระรูป พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เนื่องในวันประสูติ 15,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์ คงทน 15,000.00           นางสาวจุฑารัตน์ คงทน 15,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 182/2561 ลว. 16 ส.ค. 61

22 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ และน้ ามันเชื้อเพลิง ในวันที่ 22-23 ส.ค. 61 5,500.00               -                เฉพาะเจาะจง นายอิสราวุฒิ อินทราลาม 5,500.00             นายอิสราวุฒิ อินทราลาม 5,500.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 183/2561 ลว. 20 ส.ค. 61

ณ เรืองจ าอ าเภอฝาง จ.เชียงใหม่

23 จ้างเหมาบริการอุปกรณ์เคร่ืองโหวด 25,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเวนเทค จ ากัด 24,075.00           บริษัท คอนเวนเทค จ ากัด 24,075.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 184/2561 ลว. 22 ส.ค. 61

24 จ้างล่ามแปลภาษา พร้อมอุปกรณ์ 50,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จ ากัด 47,080.00           บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จ ากัด 47,080.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 185/2561 ลว. 22 ส.ค. 61

25 ซ้ือตู้กุญแจ 7,000.00               -                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส 5,885.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส 5,885.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 186/2561 ลว. 22 ส.ค. 61

26 ซ้ือเซ็นเซอร์ถอยหลัง พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 จุด 5,000.00               -                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออโต้เวย์ 2,200.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออโต้เวย์ 2,200.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 187/2561 ลว. 23 ส.ค. 61

27 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองส ารองไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ 220,000.00            210,415.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จ ากัด 210,415.50          บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จ ากัด 210,415.50          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 188/2561 ลว. 23 ส.ค. 61

28 จ้างจัดท าเนื้อหาและอัพเดตเว็บไซต์ภายใน และจัดท าบันทึกการเข้าใช้ห้องสมุดสถาบัน 15,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธริน อนันตสุข 15,000.00           นางสาวเมธริน อนันตสุข 15,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 189/2561 ลว. 24 ส.ค. 61

29 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ และน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1 คัน ในวันที่ 3-4 ก.ย. 61 5,000.00               -                เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา กองวัง 5,000.00             นายกฤษฎา กองวัง 5,000.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 190/2561 ลว. 24 ส.ค. 61

ณ ทัณฑสถานหญงิเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

30 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ และน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1 คัน ในวันที่ 10-11 ก.ย. 61 5,000.00               -                เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา กองวัง 5,000.00             นายกฤษฎา กองวัง 5,000.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 191/2561 ลว. 24 ส.ค. 61

ณ ทัณฑสถานหญงิเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

31 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ และน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1 คัน ในวันที่ 19-21 ก.ย. 61 7,500.00               -                เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา กองวัง 7,500.00             นายกฤษฎา กองวัง 7,500.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 192/2561 ลว. 24 ส.ค. 61

ณ ทัณฑสถานหญงิเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

32 จ้างออกแบบพลักสูตรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจ าแนกประเภท 500,000.00            -                เฉพาะเจาะจง Ms.Sarika Mira Dewan 7,650 EUR Ms.Sarika Mira Dewan 7,650 EUR คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 193/2561 ลว. 27 ส.ค. 61

อาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติรายหัวข้อ (ICCS) 298,350.00          298,350.00          

33 จ้างเหมาบริการอุปกรณ์หูฟังส าหรับการแปลภาษา จ านวน 100 ชิ้น 13,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จ ากัด 12,840.00           บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จ ากัด 12,840.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 194/2561 ลว. 28 ส.ค. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน สิงหำคม 2561

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จำง เลขที่และวันที่ของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ



34 จ้างเหมาบริการอุปกรณ์เคร่ืองโหวด จ านวน 100 ชิ้น 12,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเวนเทค จ ากัด 11,235.00           บริษัท คอนเวนเทค จ ากัด 11,235.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 195/2561 ลว. 28 ส.ค. 61

35 จ้างผลิตสต๊ิกเกอร์โลโก้สถาบันเพือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จ านวน 260 ชิ้น 3,000.00               -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จ ากัด 1,819.00             บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จ ากัด 1,819.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 196/2561 ลว. 28 ส.ค. 61

36 ซ้ือแฟลชไดร์ฟ รุ่น Kingston ขนาด 16 GB จ านวน 150 อัน 35,500.00             -                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค.โปรดักส์ 35,310.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค.โปรดักส์ 35,310.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 197/2561 ลว. 28 ส.ค. 61

37 จ้างผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเร่ือง "ความก้าวหน้าทางเศรษฐ์กิจและการต่อต้าน 50,000.00             -                เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินท์ แอนด์ ดีไซน์ 55 48,856.20           ร้านปร้ินท์ แอนด์ ดีไซน์ 55 48,856.20           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 198/2561 ลว. 29 ส.ค. 61

อาชญาในยุคดิจิทัล: อาชญากรรมกับคลิปโตเคอร์เรนซ่ี"

38 จ้างบันทึกภาพเคล่ืยนไหวการสัมมนาเร่ือง "ความก้าวหน้าทางเศรษฐ์กิจและการต่อต้านอาชญาในยุค 22,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นายเอกนภัทร พงษ์ชู 22,000.00           นายเอกนภัทร พงษ์ชู 22,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 198(1)/2561 ลว. 29 ส.ค. 61

ดิจิทัล: อาชญากรรมกับคลิปโตเคอร์เรนซ่ี"

39 จ้างผลิตน้ าด่ิมตราสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จ านวน 312 โหล 22,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพรุตม์ จ ากัด 14,976.00           บริษัท เทพรุตม์ จ ากัด 14,976.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 199/2561 ลว. 31 ส.ค. 61

40 จ้างการวิเคราะห์สถานภาพของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในทางปฎิบัติในประเทศไทย 487,000.00            487,000.00      เฉพาะเจาะจง นายฐิติ สุเสารัจ 487,000.00          นายฐิติ สุเสารัจ 487,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 200/2561 ลว. 31 ส.ค. 61


