
ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธจีดัซ้ือจดัจำ้ง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 จา้งอ านวยการและบริหารจดัการงานเสวนาเนือ่งในโอกาสครบรอบ 8 ปี ข้อก าหนดกรุงเทพ 1,400,000.00          1,400,000.00   คัดเลือก บริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่น จ ากดั 1,400,000.00     บริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่น จ ากดั 1,400,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 15/2562 ลว. 18 ธ.ค. 61

“จากเรือนจ าสู่ชุมชน: ลดช่องว่าง สร้างโอกาส และเสริมสร้างความยติุธรรมในสังคม” บริษัท ทัวร์สีรุ้ง จ ากดั 1,464,000.00     และราคาต่ าสุด

บริษัท เออร์บาไนซ์ จ ากดั 1,498,000.00     

2 จา้งจดัหลักสูตรระยะส้ันส าหรับนักวิจยัและนักวิชาการ (TIJ-IGLP Regional Workshop for 10,000,000.00        9,988,450.00   คัดเลือก บริษัท ศูนยก์ารพัฒนาความรู้ จ ากดั 9,988,450.00     บริษัท ศูนยก์ารพัฒนาความรู้ จ ากดั 9,988,450.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 16/2562 ลว. 20 ธ.ค. 61

Scholars in Asia) และหลักสูตรระยะส้ันส าหรับกลุ่มผู้น ารุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย บริษัท ไร้ท์แมน นอร์ท จ ากดั 10,154,300.00   และราคาต่ าสุด

(TIJ-IGLP Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy) บริษัท เอก๊ซคอน จ ากดั 10,295,000.00   

และการประชุมเวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยัง่ยนื 

(TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development) คร้ังที่ 7 

3 จา้งผลิตวีดิทัศน์การใช้กฬีาส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชน 543,560.00            543,560.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ม็อกกิง้เบิร์ด จ ากดั 543,560.00       บริษัท ม็อกกิง้เบิร์ด จ ากดั 543,560.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 17/2562 ลว. 25 ธ.ค. 61

4 จา้งที่ปรึกษาเพื่อวางแผนและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการส่ือสารภาพลักษณ์และองค์ความรู้ 500,000.00            500,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลต้ิง จ ากดั 497,550.00       บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลต้ิง จ ากดั 497,550.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 18/2562 ลว. 26 ธ.ค. 61

ของสถาบันฯ ระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5 จา้งผลิตกระเป๋าผ้าสปันบอนด์สีส้ม จ านวน 1,000 ชิ้น และสีเทา จ านวน 1,000 ชิ้น 40,660.00              -                เฉพาะเจาะจง ร้านอนิลิลล่ี 40,660.00         ร้านอนิลิลล่ี 40,660.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 29/2562 ลว. 3 ธ.ค. 61

6 จา้งถ่ายภาพนิง่การใช้กฬีาส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและ 5,000.00                -                เฉพาะเจาะจง นายภาวิต สุวจติตานนท์ 5,000.00           นายภาวิต สุวจติตานนท์ 5,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 30/2562 ลว. 4 ธ.ค. 61

คุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ในวันที่ 6 ธ.ค. 61

7 จา้งล่ามแปลภาษา พร้อมอปุกรณ์ในการจดัฝึกอบรมเจา้หน้าที่ราชทัณฑ์อาวุโสในภมูิภาคอาเซียน 204,000.00            203,455.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูีค ทรานสเลชั่น จ ากดั 203,455.00       บริษัท ยนูีค ทรานสเลชั่น จ ากดั 203,455.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 31/2562 ลว. 6 ธ.ค. 61

ว่าด้วยการบริหารจดัการผู้ต้องขังหญิงตามข้อก าหนดกรุงเทพ คร้ังที่ 3 

8 จา้งถ่ายภาพนิง่ส าหรับงาน The Bangkok Rules Training ระหว่างวันที่ 11 - 20 ธ.ค. 61 42,300.00              -                เฉพาะเจาะจง นายโอฬาร พงศ์เผ่าไทย 42,300.00         นายโอฬาร พงศ์เผ่าไทย 42,300.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 32/2562 ลว. 6 ธ.ค. 61

9 จา้งถ่ายภาพนิง่ส าหรับงาน The Bangkok Rules Training ในวันที่ 21 ธ.ค. 61 8,250.00                -                เฉพาะเจาะจง นายสัญญา เยีย่งวรกลุ 8,250.00           นายสัญญา เยีย่งวรกลุ 8,250.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 33/2562 ลว. 6 ธ.ค. 61

10 จา้งถ่ายภาพเคล่ืยนไหวส าหรับงาน The Bangkok Rules Training ในวันที่ 21 ธ.ค. 61 15,000.00              -                เฉพาะเจาะจง นายเอกนภทัร พงษ์ชู 15,000.00         นายเอกนภทัร พงษ์ชู 15,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 34/2562 ลว. 6 ธ.ค. 61

11 จา้งผลิตกรอบรูปอะคลีลิค เพื่อมอบเป็นของขวัญที่ระลึกให้แกผู้่เข้าร่วมการจดัฝึกอบรมเจา้หน้าที่ 30,000.00              -                เฉพาะเจาะจง นายสรวิชญ์ ธัญญเจริญ 29,700.00         นายสรวิชญ์ ธัญญเจริญ 29,700.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 35/2562 ลว. 6 ธ.ค. 61

ราชทัณฑ์อาวุโสในภมูิภาคอาเซียนว่าด้วยการบริหารจดัการผู้ต้องขังหญิงฯ

12 จา้งผลิิตเอกสาร เพื่อใช้ในการจดัฝึกอบรมเจา้หน้าที่ราชทัณฑ์อาวุโสในภมูิภาคอาเซียนว่าด้วยการ 15,000.00              -                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วสุ กอ๊ปปี๊ 1995 11,585.69         ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วสุ กอ๊ปปี๊ 1995 11,585.69       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 36/2562 ลว. 6 ธ.ค. 61

บริหารจดัการผู้ต้องขังหญิงฯ

13 จา้งผลิต Backdrop พร้อมติดต้ัง ในการจดัฝึกอบรมเจา้หน้าที่ราชทัณฑ์อาวุโสในภมูิภาคอาเซียนว่า 15,000.00              -                เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเนซิส ครีเอทีฟ จ ากดั 8,880.00           บริษัท เจเนซิส ครีเอทีฟ จ ากดั 8,880.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 37/2562 ลว. 6 ธ.ค. 61

ด้วยการบริหารจดัการผู้ต้องขังหญิงฯ

14 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ เพื่อใช้ในการจดัฝึกอบรมเจา้หน้าที่ราชทัณฑ์อาวุโสในภมูิภาคอาเซียนว่าด้วย 20,000.00              -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากดั 7,794.95           บริษัท ตากอรุณสิน จ ากดั 7,794.95         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 38/2562 ลว. 6 ธ.ค. 61

การบริหารจดัการผู้ต้องขังหญิงฯ

15 เช่าห้องประชุม พร้อมอปุกรณ์ ส าหรับการจดัฝึกอบรมเจา้หน้าที่ราชทัณฑ์อาวุโสในภมูิภาคอาเซียน 9,300.00                -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ทับทิมทร จ ากดั 9,300.00           บริษัท ทับทิมทร จ ากดั 9,300.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 39/2562 ลว. 6 ธ.ค. 61

ว่าด้วยการบริหารจดัการผู้ต้องขังหญิงฯ ในวันที่ 10 ธ.ค. 61 ณ รร เอทัส กรุงเทพฯ

16 เช่าห้องประชุม พร้อมอปุกรณ์ ส าหรับการจดัฝึกอบรมเจา้หน้าที่ราชทัณฑ์อาวุโสในภมูิภาคอาเซียน 6,850.00                -                เฉพาะเจาะจง บริษัท รีเสิช แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 6,850.00           บริษัท รีเสิช แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 6,850.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 40/2562 ลว. 6 ธ.ค. 61

ว่าด้วยการบริหารจดัการผู้ต้องขังหญิงฯ ในวันที่ 14 ธ.ค. 61 ณ รร ระยองรีสอร์ท จ.ระยอง ซิสเท็มส์ จ ากดั ซิสเท็มส์ จ ากดั

17 จา้งเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ กทม - ระยอง ในวันที่ 13 - 15 ธ.ค. 61 ใน กทม. ในวันที่ 15 ธ.ค. 61 36,000.00              -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากดั 36,000.00         บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากดั 36,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 41/2562 ลว. 6 ธ.ค. 61

18 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 2 คัน ในวันที่ 13 - 14 ธ.ค. 61 ณ จ.ระยอง 8,000.00                -                เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์ วนาสันติพงศ์ 8,000.00           นายอนุรักษ์ วนาสันติพงศ์ 8,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 41(1)/2562 ลว. 6 ธ.ค. 61

19 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเชื้อเพลิง ในวันที่ 13 - 15 ธ.ค. 61 27,500.00              -                เฉพาะเจาะจง นายอสิราวุฒิ อนิทราลาม 27,500.00         นายอสิราวุฒิ อนิทราลาม 27,500.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 42/2562 ลว. 11 ธ.ค. 61

ณ จงัหวัดเชียงราย

20 จา้งบ ารุงรักษาโปรแกรมส าหรับจดัท าเงินเดือนและระบบ E-slip 14,000.00              -                เฉพาะเจาะจง บริษัท อ-ีบิซิเนส พลัส จ ากดั 12,700.90         บริษัท อ-ีบิซิเนส พลัส จ ากดั 12,700.90       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 43/2562 ลว. 11 ธ.ค. 61

21 ซ้ืออปุกรณ์ส ารองข้อมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมส ารองบน Cloud 430,000.00            428,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตแคร์ โซลูชั่น จ ากดั 428,000.00       บริษัท เน็ตแคร์ โซลูชั่น จ ากดั 428,000.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 44/2562 ลว. 12 ธ.ค. 61

22 จา้งการถ่ายวีดีทัศน์การเข้าเฝ้ารับเสด็จและถวายงานแด่พระเจา้หลานเธอพระองค์เจา้พัชรกติิยาภา 185,000.00            185,000.00     เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  สุขสมบูรณ์ 185,000.00       นายปริญญา  สุขสมบูรณ์ 185,000.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 45/2562 ลว. 13 ธ.ค. 61

ในกจิกรรมครบรอบ 12 ปี โครงการก าลังใจ ฯ

23 จา้งผลิต Self-Assessment 46,000.00              -                เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภลักษณ์ อนิทร์สุวรรณ์ 46,000.00         นางสาวสุภลักษณ์ อนิทร์สุวรรณ์ 46,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 46/2562 ลว. 18 ธ.ค. 61

24 จา้งแปลและตรวจพิสูจน์อกัษรภาษาองักฤษ คร้ังที่ 1/2562 10,000.00              -                เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรวรินร์ สุจริตจนัทร์ 10,000.00         นางสาวแพรวรินร์ สุจริตจนัทร์ 10,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 47/2562 ลว. 20 ธ.ค. 61

25 จา้งผลิตเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ คร้ังที่ 2/2562 24,610.00              -                เฉพาะเจาะจง บริษัท สไมล์ สยาม พร้ินต้ิง เซอร์วิส จ ากดั 24,610.00         บริษัท สไมล์ สยาม พร้ินต้ิง เซอร์วิส จ ากดั 24,610.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 48/2562 ลว. 24 ธ.ค. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำงในรอบเดือน ธนัวำคม 2561

สถำบันเพ่ือกำรยตุิธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำทีจ่ดัซ้ือ/จำง เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธจีดัซ้ือจดัจำ้ง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำงในรอบเดือน ธนัวำคม 2561

สถำบันเพ่ือกำรยตุิธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำทีจ่ดัซ้ือ/จำง เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ

26 จา้งผลิตสมุดบันทึกพร้อมกล่องเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร 154,080.00            154,080.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วาย อเีว้นท์ จ ากดั 154,080.00       บริษัท วาย อเีว้นท์ จ ากดั 154,080.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 49/2562 ลว. 24 ธ.ค. 61

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

27 จา้งการด าเนินงานเผยแพร่องค์ความรู้หลักนิติธรรมผ่านส่ือออนไลน์ของไทยพับลิกา้ 165,850.00            165,850.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพับลิกา้ จ ากดั 165,850.00       บริษัท ไทยพับลิกา้ จ ากดั 165,850.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 50/2562 ลว. 24 ธ.ค. 61

28 จา้งการออกแบบและจดัวางหน้าหนังสือเพศสภาวะและเส้นทางสู่เรือนจ า : การศึกษาเร่ืองเล่าของ 15,000.00              -                เฉพาะเจาะจง นางสาวกนัทลัส ถวิลเมธาวี 15,000.00         นางสาวกนัทลัส ถวิลเมธาวี 15,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 51/2562 ลว. 25 ธ.ค. 61

ผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชายคดียาเสพติดในประเทศไทย

29 จา้งการออกแบบและจดัวางหน้าหนังสือ The Speech: A Decade of Thoughts and Advocacy 40,000.00              -                เฉพาะเจาะจง นางสาวกนัทลัส ถวิลเมธาวี 40,000.00         นางสาวกนัทลัส ถวิลเมธาวี 40,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 52/2562 ลว. 25 ธ.ค. 61

Work by Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha 

30 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ 50,000.00              -                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล. เอน็. เค โปรดักส์ 48,458.16         ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล. เอน็. เค โปรดักส์ 48,458.16       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 53/2562 ลว. 28 ธ.ค. 61


