
ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงนิงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จา้งผลิตส่ือประชาสัมพันธ ์เพื่อส่ือสารข้อมูลของ Project j ออกสู่สาธารณะ 500,000.00           498,620.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ี ไลบราร่ี จ ากดั 498,620.00      บริษัท พ.ี ไลบราร่ี จ ากดั 498,620.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 19/2562 ลว. 4 ม.ค. 62

2 จา้งการประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหง่ประเทศไทย ระหวา่งปีงบประมาณ 500,000.00           500,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู โอเชี่ยน คอนซัลต้ิง จ ากดั 500,000.00      บริษัท ทรู โอเชี่ยน คอนซัลต้ิง จ ากดั 500,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 20/2562 ลว. 9 ม.ค. 62

พ.ศ. 2559 - 2561 และแผนการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานของสถาบัน

3 จา้งตกลงจา้งส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบ้ริการของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหง่ประเทศไทย 445,000.00           445,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อปิซอสส์ จ ากดั 445,000.00      บริษัท อปิซอสส์ จ ากดั 445,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 21/2562 ลว. 10 ม.ค. 62

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4 ซ้ือขายหนังสือแปลเกี่ยวกบัหลักนิติธรรมและประเด็นร่วมสมัยวา่ด้วยกฎหมายและสังคม 1,200,000.00         1,200,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอลท์ พับลิชชิ่ง จ ากดั 1,200,000.00   บริษัท ซอลท์ พับลิชชิ่ง จ ากดั 1,200,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 22/2562 ลว. 18 ม.ค. 62

5 จา้งท าแผนยุทธศาสตร์การส่ือสารของ Project j 500,000.00           500,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซด์คิก จ ากดั 500,000.00      บริษัท ไซด์คิก จ ากดั 500,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 23/2562 ลว. 29 ม.ค. 62

6 ซ้ืออปุกรณ์หอ้งประชุมชั้น 16 250,000.00           247,170.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ทีแซด มีเดีย 247,170.00      หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ทีแซด มีเดีย 247,170.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 54/2562 ลว. 2 ม.ค. 62

7 จา้งผลิตหนังสือ เหยื่อที่มองไม่เหน็ ชีวติของลูกที่แม่ถูกจ าคุก 197,950.00           197,950.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ปันชะยา ครีเอชั่น 197,950.00      หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ปันชะยา ครีเอชั่น 197,950.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 55/2562 ลว. 4 ม.ค. 62

8 จา้งเช็คสภาพ ซ่อมแซมและบริการอะไหล่รถยนต์ จ านวน 2 คัน 20,000.00             -                บริษัท พาราวนิเซอร์ จ ากดั 7,539.76         บริษัท พาราวนิเซอร์ จ ากดั 7,539.76         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 56/2562 ลว. 4 ม.ค. 62

9 จา้งถ่ายท าวดิีทัศน์หลักสูตรอบรมนานาชาติส าหรับผู้น ารุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย 264,557.50           264,557.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิวซิิเบิล องิค์ จ ากดั 264,557.50      บริษัท อนิวซิิเบิล องิค์ จ ากดั 264,557.50      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 57/2562 ลว. 4 ม.ค. 62

10 จา้งผู้เชี่ยวชาญภาษาองักฤษ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่เนื้อหาหลักสูตรอบรมนานาชาติส าหรับผู้น ารุ่นใหม่ 40,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวมัตถกา สุดทางธรรม 40,000.00       นางสาวมัตถกา สุดทางธรรม 40,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 58/2562 ลว. 4 ม.ค. 62

ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย

11 จา้งตัดต่อวดิีทัศน์หลักสูตรอบรมนานาชาติส าหรับผู้น ารุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย 38,520.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัน คอมม์ อาร์ท จ ากดั 38,520.00       บริษัท ซัน คอมม์ อาร์ท จ ากดั 38,520.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 59/2562 ลว. 4 ม.ค. 62

12 ซ้ือพื้นที่ส่ือออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมจากงาน TIJ-IGLP Workshop for Scholars 160,500.00           160,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ ากดั 160,500.00      บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ ากดั 160,500.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 60/2562 ลว. 4 ม.ค. 62

and Emerging Leaders on the Rule of Law and Police 

13 ซ้ือแบบส ารวจบุคลิคกภาพ (Personality Inventory) 53,500.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จ ากดั 53,500.00       บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จ ากดั 53,500.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 62/2562 ลว. 7 ม.ค. 62

14 จา้งผลิตหนังสือเพศสภาวะและเส้นทางสู่เรือนจ า : การศึกษาเร่ืองเล่าของผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชาย 65,805.00             -                เฉพาะเจาะจง รุ่งเจริญการพิมพ์ 65,805.00       รุ่งเจริญการพิมพ์ 65,805.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 63/2562 ลว. 8 ม.ค. 62

คดียาเสพติดในประเทศไทย

15 จา้งจดัรูปแบบเนื้อหาและจดัพิมพ์คู่มือมาตรฐานระหวา่งประเทศวา่ด้วยการจ าแนกประเภทอาชญากรรม 200,000.00           176,550.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ริคโคพลัส จ ากดั 176,550.00      บริษัท ริคโคพลัส จ ากดั 176,550.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 64/2562 ลว. 10 ม.ค. 62

เพื่อประโยชน์ทางสถิติ

16 จา้งบริการตู้แปลภาษา พร้อมอปุกรณ์แะล่ามแปลภาษาฉับพลัน 232,000.00           195,553.20      เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าทิพย์ แอสโซชิเอท จ ากดั 195,553.20      บริษัท น้ าทิพย์ แอสโซชิเอท จ ากดั 195,553.20      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 65/2562 ลว. 17 ม.ค. 62

17 จา้งผลิตบอร์ดนิทรรศการ ส าหรับโครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานสอบสวนสืบสวนในการสอบปากค า 23,000.00             -                เฉพาะเจาะจง ร้าน ปร้ินท์ แอนด์ ดีไซน์ 55 15,782.50       ร้าน ปร้ินท์ แอนด์ ดีไซน์ 55 15,782.50       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 66/2562 ลว. 17 ม.ค. 62

18 จา้งถ่ายภาพการหารือนิติศาสตร์แนวพุทธ 8,000.00              -                เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภสัสร กจิจนิดารักษ์ 6,000.00         นางสาวปูรณ์ภสัสร กจิจนิดารักษ์ 6,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 67/2562 ลว. 17 ม.ค. 62

19 จา้งถ่ายภาพนิ่งการประชุมเตรียมการระดับภมูิภาคเอเชียและแปซิฟิกส าหรับการประชุมสหประชาชาติ 10,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภสัสร กจิจนิดารักษ์ 10,000.00       นางสาวปูรณ์ภสัสร กจิจนิดารักษ์ 10,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 68/2562 ลว. 17 ม.ค. 62

วา่ด้วยการป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่ 14

20 จา้งพิพม์ประกาศนียบัตร จ านวน 53 ใบ พร้อมซองพลาสติกใส ขนาด A4 3,000.00              -                เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ศูนย์ถ่ายเอกสารจฬุา 43 2,116.46         หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ศูนย์ถ่ายเอกสารจฬุา 43 2,116.46         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 69/2562 ลว. 17 ม.ค. 62

21 ซ้ือวารสารอเิล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสนับสนุนงานเพื่อใช้ในการสนับสนุนงานสถาบันฯ 67,680.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 67,680.00       บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 67,680.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 70/2562 ลว. 22 ม.ค. 62

22 จา้งปรับปรุงเวบ็ไซต์ www.bangkokruletij.org 85,600.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากดั 85,600.00       บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากดั 85,600.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 71/2562 ลว. 22 ม.ค. 62

23 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอ้งประชุม 19 ที่นั่ง ชั้น 16 5,000.00              -                เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอร์ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 2,675.00         บริษัท โปรแอร์ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 2,675.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 72/2562 ลว. 25 ม.ค. 62

24 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 4 คัน ในวนัที่ 29 - 31 มกราคม 2562  42,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นายจลุปิยะ  เย็นสบาย 42,000.00       นายจลุปิยะ  เย็นสบาย 42,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 73/2562 ลว. 28 ม.ค. 62

จากกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ไปยังเรือนจ าจงัหวดัสุพรรณบุรี เรือนจ าจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

เรือนจ าจงัหวดัอทุัยธานี และเรือนจ ากลางนครสวรรค์ 

25 เช่าหอ้งประชุม พร้อมอปุกรณ์ ในวนัที่ 29 มกราคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ. พระนครศรีอยุธยา 8,000.00              -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.พัชรศักด์ิ จ ากดั 3,200.00         บริษัท ก.พัชรศักด์ิ จ ากดั 3,200.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 74/2562 ลว. 28 ม.ค. 62

26 จดัจา้งท าความสะอาดโซฟาภายในสถาบันฯ จ านวน 1 งาน 50,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ซักพรมไทย เซอร์วสิ จ ากดั 43,281.50       บริษัท ซักพรมไทย เซอร์วสิ จ ากดั 43,281.50       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 75/2562 ลว. 28 ม.ค. 62

27 จา้งถ่ายภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวในการเตรียมงาน TIJ-UNODC Borderless Youth Forum 37,450.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอทมีเดียสตูดิโอ จ ากดั 37,450.00       บริษัท ครีเอทมีเดียสตูดิโอ จ ากดั 37,450.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 76/2562 ลว. 30 ม.ค. 62

28 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน ในวนัที่ 1 - 3 กมุภาพันธ ์2562 ณ จงัหวดัน่าน 5,400.00              -                เฉพาะเจาะจง นายมงคล  เวติวฒันา 5,400.00         นายมงคล  เวติวฒันา 5,400.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 77/2562 ลว. 31 ม.ค. 62

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำงในรอบเดอืน มกรำคม 2562

สถำบนัเพ่ือกำรยตุธิรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผูไดรบัคัดเลือกและรำคำที่จดัซ้ือ/จำง เลขที่และวันที่ของสัญญำ หรอืขอตกลงในกำรซ้ือ


