
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 ซ้ือระบบระบุตัวตนบนระบบเครือข่ายพร้อมจดัเกบ็ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 1,850,000.00         1,850,000.00   e-bidding บริษัท นิวเทคโนโลยี ่อินฟอร์เมชัน่ จ ากดั 1,830,235.00   บริษัท นิวเทคโนโลยี ่อินฟอร์เมชัน่ จ ากดั 1,830,235.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 34/2561 ลว. 1 ก.พ. 61

บริษัท ดิจติอล ไอที คอนซัลต้ิง จ ากดั 1,836,000.00   และราคาต่ าสุด

2 จา้งส ารวจความพึงพอใจและความเชีอ่มัน่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 445,000.00           445,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อิปซอสส์ จ ากดั 445,000.00      บริษัท อิปซอสส์ จ ากดั 445,000.00      สญ. 35/2561 ลว. 1 ก.พ. 61

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3 จา้งงานอ านวยการและบริหารจดัการหลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาส าหรับผู้บริหาร 4,500,000.00         4,500,000.00   คัดเลือก บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากดั 4,449,060.00   บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากดั 4,449,060.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 36/2561 ลว. 2 ก.พ. 61

(TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD) รุ่นที่ ๒ บริษัท ไร้ท์แมน นอร์ท จ ากดั 4,759,360.00   และราคาต่ าสุด

บริษัท เอ๊กซคอน จ ากดั 4,954,100.00   

4 จา้งเหมาบริหารต าแหน่งเจา้หน้าที่ประชาสัมพันธ์ 40,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ตรีพรไพรัช 40,000.00       นางสาวศิริพร ตรีพรไพรัช 40,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 37/2561 ลว. 5 ก.พ. 61

5 จา้งผู้ช่วยประสานงานโครงการ (ระยะส้ัน) ภายใต้โครงการศึกษาวิจยัเร่ือง “การศึกษาเกีย่วกบั 25,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา พิทักษ์แท้ 25,000.00       นางสาวปาณิสรา พิทักษ์แท้ 25,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 38/2561 ลว. 21 ก.พ. 61

ผู้ต้องขังกลุ่มเฉพาะในเรือนจ าและทัณฑสถานในประเทศไทย (ชาวต่างชาติและกลุ่มชาติพันธุ)์”

6 จา้งผลิตวีดิทัศน์เกีย่วกบัแนวพระราชด าริที่เกีย่วข้องกบัหลักนิติธรรม 850,000.00           850,000.00      คัดเลือก บริษัท โซดา ฟิล์ม 34 จ ากดั 800,000.00      บริษัท โซดา ฟิล์ม 34 จ ากดั 800,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 39/2561 ลว. 26 ก.พ. 61

บริษัท ฟินิช มี มีเดียส์ จ ากดั 1,000,450.00   และราคาต่ าสุด

บริษัท แทนธรรม พีค จ ากดั     1,107,450.00   

7 ซ้ือเคร่ืองชงกาแฟ จ านวน 2 เคร่ือง 20,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากดั สาขาชิดลม 18,600.00       บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากดั สาขาชิดลม 18,600.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 75/2561 ลว. 8 ก.พ. 61

8 จา้งปรับปรุงวีดิทัศน์น าเสนอหลักสูตรส าหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา 30,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจิล้ โชว์ จ ากดั 30,000.00       บริษัท เอนเจิล้ โชว์ จ ากดั 30,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 76/2561 ลว. 9 ก.พ. 61

9
จา้งตรวจรับรองงานแปลชุดแบบสอบถาม “UCLA PTSD  Reaction for Children/Adolescents – 

DSM-5©” ในโครงการส ารวจความรุนแรงในเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
5,000.00               - เฉพาะเจาะจง ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกยีรติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5,000.00         ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกยีรติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 77/2561 ลว. 12 ก.พ. 61

10 จา้งบริการจดัท าหนังสือเล่มเล็ก “การค้ามนุษย์ ฉบับพกพา” 47,000.00             - เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ์ ติปยานนท์ 47,000.00       นายอนุสรณ์ ติปยานนท์ 47,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 78/2561 ลว. 15 ก.พ. 61

11 ซ้ือลิขสิทธิก์ารใช้งานโปรแกรมเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 70,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวชัน่ส์ โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 69,978.00       บริษัท อินโนเวชัน่ส์ โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 69,978.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 79/2561 ลว. 15 ก.พ. 61

12
จา้งแปลเอกสาร International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS) Version 1.0

 จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
180,000.00           180,000.00      เฉพาะเจาะจง ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกยีรติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 180,000.00      ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกยีรติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 180,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 80/2561 ลว. 21 ก.พ. 61

13
จา้งถอดเทปการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษ งานวิจยัเร่ือง “เส้นทางสู่การจ าคุก

ของผู้ต้องขังหญิงและชายในคดีการค้ายาเสพติดข้ามประเทศ”
55,000.00             - เฉพาะเจาะจง นางสาวรักชนก มาไพศาลกจิ 54,656.00       นางสาวรักชนก มาไพศาลกจิ 54,656.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 81/2561 ลว. 22 ก.พ. 61

14 จา้งแปลเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เกีย่วกบัการปฏิรูปหลักนิติธรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0 1,600.00               - เฉพาะเจาะจง นางสาวศิโยรี ไทยตระกลูพาณิช 1,600.00         นางสาวศิโยรี ไทยตระกลูพาณิช 1,600.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 82/2561 ลว. 22 ก.พ. 61

15 จา้งล่ามแปลภาษาพม่า – อังกฤษ จ านวน 3 วัน 12,200.00             - เฉพาะเจาะจง Mr.Eh Hser Wah 12,000.00       Mr.Eh Hser Wah 12,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 83/2561 ลว. 26 ก.พ. 61

16 จา้งล่ามแปลภาษากมัพูชา – อังกฤษ จ านวน 4 วัน 17,200.00             - เฉพาะเจาะจง นายวโรดม ภควิศิษฎ์ 17,200.00       นายวโรดม ภควิศิษฎ์ 17,200.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 84/2561 ลว. 26 ก.พ. 61

17 จา้งล่ามแปลภาษาม้ง – อังกฤษ จ านวน 3 วัน 7,500.00               - เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ ์เสกสันติสกลุ 7,500.00         นายอภิสิทธิ ์เสกสันติสกลุ 7,500.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 85/2561 ลว. 26 ก.พ. 61

18 จา้งล่ามแปลภาษาลาหู่ – อังกฤษ จ านวน 4 วัน 10,500.00             - เฉพาะเจาะจง นายจามร จะโจง่ 10,500.00       นายจามร จะโจง่ 10,500.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 86/2561 ลว. 26 ก.พ. 61

19 จา้งล่ามแปลภาษาไทยใหญ่ – อังกฤษ จ านวน 3 วัน 13,000.00             - เฉพาะเจาะจง Mr.Hsai Hsai Hein 13,000.00       Mr.Hsai Hsai Hein 13,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 87/2561 ลว. 26 ก.พ. 61

20 จา้งถอดเทปสัมภาษณ์ผู้ต้องขังหญิงในประเทศเคนย่า 73,000.00             - เฉพาะเจาะจง Ms.Carol Mungo 67,740.75       Ms.Carol Mungo 67,740.75       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 88/2561 ลว. 26 ก.พ. 61

21 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ในระหว่างวันที่ 4, 5-9 ม.ีค. 61 ณ จ.เชียงใหม-่เชียงราย 10,000.00             - เฉพาะเจาะจง นายอิสราวุฒิ อินทราลาม 10,000.00       นายอิสราวุฒิ อินทราลาม 10,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 89/2561 ลว. 27 ก.พ. 61

22 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ในระหว่างวันที่  12-16 ม.ีค. 61 ณ จ.เชียงใหม่ 10,000.00             - เฉพาะเจาะจง นางศิริพร คงเจริญพร 10,000.00       นางศิริพร คงเจริญพร 10,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 90/2561 ลว. 27 ก.พ. 61

23 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ในระหว่างวันที่  11-12 ม.ีค. 61 ณ อ.เมือง จ.ชลบุรี 7,400.00               - เฉพาะเจาะจง นายสมประสงค์ คงกลั 7,400.00         นายสมประสงค์ คงกลั 7,400.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 91/2561 ลว. 27 ก.พ. 61

24 จา้งผลิตเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561 5,000.00               - เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จ ากดั 4,237.20         บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จ ากดั 4,237.20         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 92/2561 ลว. 28 ก.พ. 61

25 จา้งท าตรายาง จ านวน 12 รายการ 2,000.00               - เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จ ากดั 1,984.85         บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จ ากดั 1,984.85         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 93/2561 ลว. 28 ก.พ. 61

26 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 2 รายการ 14,000.00             - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส 13,910.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส 13,910.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 94/2561 ลว. 28 ก.พ. 61

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2561

สถำบันเพ่ือกำรยตุธิรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไดรบัคัดเลือกและรำคำทีจ่ัดซ้ือ/จำง เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ หรอืขอตกลงในกำรซ้ือ


