
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างออกแบบและผลิตชุดเคร่ืองมือการสอนทกัษะชีวิตส าหรับเยาวชน 490,000.00            490,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คลับ ครีเอทฟี จ ากัด 479,439.25         บริษัท คลับ ครีเอทฟี จ ากัด 479,439.25         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 63/2561 ลว. 10 ก.ย. 61

และราคาต่ าสุด

2 จ้างผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์เพือ่รณรงค์สร้างความตระหนักรู้เร่ืองการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 320,000.00            315,650.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อิ วันโอวัน เปอร์เซ็น จ ากัด 316,500.00         บริษัท อิ วันโอวัน เปอร์เซ็น จ ากัด 316,500.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 64/2561 ลว. 21 ก.ย. 61

3 จ้างจัดท าเนื้อหาและออกแบบรูปเล่มหนังสือเร่ืองความปลอดภยัสาธารณะและความหวาดกลัว 150,000.00            150,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวเรืองรวี บรรณพภิพ 150,000.00         นางสาวเรืองรวี บรรณพภิพ 150,000.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 65/2561 ลว. 25 ก.ย. 61

อาชญากรรม

4 จ้างการวิเคราะหส์ถานะองค์ความรู้ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใ์นเชิงวิชาการ 495,000.00            495,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์ เอื้ออ านวย 495,000.00         นางสาวจุฑารัตน์ เอื้ออ านวย 495,000.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 66/2561 ลว. 28 ก.ย. 61

5 จ้างผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์เพือ่ส่ือสารภารกิจองค์กรสู่กลุ่มเปา้หมายทีเ่ปน็ผู้บริหารระดับสูง 160,000.00            160,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวลภสัรดา หนิอ่อน 160,000.00         นางสาวลภสัรดา หนิอ่อน 160,000.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 67/2561 ลว. 28 ก.ย. 61

6 จ้างเหมาบริการเพือ่ด าเนินการด้านโลจิสติกส์ทีเ่กี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าร่วมงาน Yellow Ribbon 690,000.00            690,000.00      คัดเลือก บริษัท เซเวนซีส์ เวเคชั่น จ ากัด 690,000.00         บริษัท เซเวนซีส์ เวเคชั่น จ ากัด 690,000.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 201/2561 ลว. 4 ก.ย. 61

Conference และ Yellow Ribbon Project Prison Run ณ ประเทศสิงคโปร์

7 ซ้ือโปรแกรม Analysis of Moment Structures (AMOS) 80,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยซอฟตอัพ จ ากัด 79,982.50           บริษัท ไทยซอฟตอัพ จ ากัด 79,982.50           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 202/2561 ลว. 3 ก.ย. 61

8 จ้างพมิพห์นังสือผลงานวิจัยเร่ือง Towards Gender-Responsive Criminal Justice: Good 240,750.00            240,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอฟ ดิจิตัล พร้ินทต้ิ์ง จ ากัด 240,750.00         บริษัท ดีเอฟ ดิจิตัล พร้ินทต้ิ์ง จ ากัด 240,750.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 203/2561 ลว. 6 ก.ย. 61

practices from Southeast Asia in responding to violence against women 

9 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จ านวน 1 คัน ในวันที ่10 - 11 ก.ย. 61 ณ จ.อุบลราชธานี 8,000.00               - เฉพาะเจาะจง นายวิทยา โทพลิา 8,000.00             นายวิทยา โทพลิา 8,000.00             คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 204/2561 ลว. 6 ก.ย. 61

 จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ และ จ.บรีุรัมย์

10 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ และน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1 คัน ในวันที ่17 ก.ย. 61 2,500.00               - เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ แววแก้ว 2,500.00             นายประสิทธิ์ แววแก้ว 2,500.00             คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 205/2561 ลว. 6 ก.ย. 61

ณ จ.บรีุรัมย์

11 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ และน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1 คัน ในวันที ่12 ก.ย. 61 1,500.00               - เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ แววแก้ว 1,500.00             นายประสิทธิ์ แววแก้ว 1,500.00             คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 206/2561 ลว. 6 ก.ย. 61

ณ จ.บรีุรัมย์ และ จ.สุรินทร์

12 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ และน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1 คัน ในวันที ่24 ก.ย. 61 4,000.00               - เฉพาะเจาะจง นายจุลปยิะ เย็นสบาย 4,000.00             นายจุลปยิะ เย็นสบาย 4,000.00             คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 207/2561 ลว. 6 ก.ย. 61

ณ จ.นนทบรีุ - จ.นครราชสีมา

13 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ ในระหว่างวันที ่10 - 11 กันยายน 2561 ณ จังหวัดชลบรีุ 4,280.00               - เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สิริฉัตร เซอร์วิส 4,280.00             หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สิริฉัตร เซอร์วิส 4,280.00             คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 208/2561 ลว. 7 ก.ย. 61

14 เช่าหอ้งประชุม พร้อมอุปกรณ์ ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พทัยา จังหวัดชลบรีุ 30,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท วันทมิตร จ ากัด 8,750.00             บริษัท วันทมิตร จ ากัด 8,750.00             คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 209/2561 ลว. 7 ก.ย. 61

ในระหว่างวันที ่10 - 12 กันยายน 2561

15 ซ้ือปฏทินิ MBTI Calender จ านวน 100 ชิ้น 35,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท โพเทนเทยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 35,000.00           บริษัท โพเทนเทยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 35,000.00           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 210/2561 ลว. 7 ก.ย. 61

16 จ้างออกแบบและผลิตส่ิงพมิพร์วบรวมสินค้าหตัถกรรมฝีมือผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าต้นแบบ 46,000.00             - เฉพาะเจาะจง Ms.Michelle Middleton 46,000.00           Ms.Michelle Middleton 46,000.00           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 211/2561 ลว. 7 ก.ย. 61

17 จ้างวาดภาพเพือ่ประมวลกิจกรรมขององค์กรเพือ่ประกอบการประชาสัมพนัธ์ 5,500.00               - เฉพาะเจาะจง นางสาวมยาวี ทองสงฆ์ 5,500.00             นางสาวมยาวี ทองสงฆ์ 5,500.00             คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 212/2561 ลว. 13 ก.ย. 61

18 ซ้ือพืน้ทีส่ื่อส่ิงพมิพแ์ละส่ือออนไลน์เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับงาน Cryptocurrency and Crime 60,591.96             - เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด 60,591.96           บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด 60,591.96           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 213/2561 ลว. 14 ก.ย. 61

19 จ้างผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน เข้าร่วมประเมินเรือนจ า ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ 150,000.00            100,000.00      เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหดิล 100,000.00         มหาวิทยาลัยมหดิล 100,000.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 214/2561 ลว. 10 ก.ย. 61

เรือนจ าต้นแบบ ป ีพ.ศ. 2561

20 ซ้ือพืน้ทีส่ื่อออนไลน์เดอะสแตนดาร์ดเพือ่เผยแพร่องค์ความรู้ส าหรับงานการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ 160,500.00            160,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะแสตนดาร์ด จ ากัด 160,500.00         บริษัท เดอะแสตนดาร์ด จ ากัด 160,500.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 215/2561 ลว. 14 ก.ย. 61

ยุทธศาสตร์ต้นแบบสหประชาชาติเพือ่ยุติความรุนแรงต่อเด็กฯ

21 จ้างถ่ายภาพนิ่งเพือ่สนับสนุนงานประชุมผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์ต้นแบบสหประชาชาติเพือ่ยุติความ 8,100.00               - เฉพาะเจาะจง นายโอฬาร พงศ์เผ่าไทย 8,100.00             นายโอฬาร พงศ์เผ่าไทย 8,100.00             คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 216/2561 ลว. 14 ก.ย. 61

รุนแรงต่อเด็กฯ 5713+J38:O388

22 จ้างถ่ายภาพเคล่ีอนไหวเพือ่สนับสนุนงานประชุมผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์ต้นแบบสหประชาชาติ 25,000.00             - เฉพาะเจาะจง นายเอกนภทัร พงษ์ชู 25,000.00           นายเอกนภทัร พงษ์ชู 25,000.00           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 217/2561 ลว. 14 ก.ย. 61

เพือ่ยุติความรุนแรงต่อเด็กฯ

23
จ้างจัดพมิพรู์ปเล่มหนังสือเร่ือง Surveying Victimization Experiences among Young People in 

Custoday: Systematic Review of Methods and Tools
57,138.00             - เฉพาะเจาะจง รุ่งเจริญการพมิพ์ 57,138.00           รุ่งเจริญการพมิพ์ 57,138.00           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 218/2561 ลว. 19 ก.ย. 61

24 ซ้ือพืน้ทีส่ื่อหนังสือพมิพบ์างกอกโพสต์เพือ่เผยแพร่องค์ความรู้ส าหรับงาน TIJ and Harvard 100,000.00            - เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกโพสต์ จ ากัด (มหาชน) 99,766.80           บริษัท บางกอกโพสต์ จ ากัด (มหาชน) 99,766.80           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 219/2561 ลว. 21 ก.ย. 61

Workshops for Emerging Leaders

25 ซ้ืออหนังสือส าหรับหอ้งสมุดสถาบนัเพือ่การยุติธรรมแหง่ประเทศไทย 220,000.00            - เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุค๊สโตร์ จ ากัด 97,887.60           บริษัท คิโนะคูนิยะ บุค๊สโตร์ จ ากัด 97,887.60           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 220/2561 ลว. 21 ก.ย. 61

26 จ้างตรวจเช็คสภาพล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศของสถาบนัเพือ่การยุติธรรมแหง่ประเทศไทย 20,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 19,474.00           บริษัท โปร แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 19,474.00           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 221/2561 ลว. 21 ก.ย. 61

27 จ้างท าตรายาง จ านวน 5 รายการ 1,000.00               - เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ์ศิลปเ์ซ็นเตอร์ จ ากัด 856.00               บริษัท ประดิษฐ์ศิลปเ์ซ็นเตอร์ จ ากัด 856.00               คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 222/2561 ลว. 21 ก.ย. 61

28 ซ้ือสิทธิ์การเข้าใช้บริการฐานข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ไอคิวนิวส์คลิป ประจ าปงีบประมาณ 2562 110,000.00            109,140.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท ์จ ากัด 109,140.00         บริษัท อินโฟเควสท ์จ ากัด 109,140.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 223/2561 ลว. 25 ก.ย. 61

29 ซ้ือแทบ็เล็ตคอมพวิเตอร์ระบบสัมผัสเพือ่สนับสนุนการประชุม 220,000.00            215,819.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทแีซด มีเดีย 212,930.00         หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทแีซด มีเดีย 212,930.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 224/2561 ลว. 25 ก.ย. 61

30 ซ้ือครุภณัฑ์ จ านวน 3 รายการ 16,000.00             - เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค.โปรดักส์ 15,803.90           หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค.โปรดักส์ 15,803.90           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 225/2561 ลว. 26 ก.ย. 61

31 จ้างผลิตเอกสารเพือ่เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและหลักนิติธรรม 25,000.00             - เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พ.ีจันทรเกษม 23,130.00           ร้าน เค.พ.ีจันทรเกษม 23,130.00           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 226/2561 ลว. 26 ก.ย. 61

32 จ้างพมิพร์ายงานประจ าป ี2560 35,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริคโคพลัส จ ากัด 24,396.00           บริษัท ริคโคพลัส จ ากัด 24,396.00           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 227/2561 ลว. 26 ก.ย. 61

33 จัดซ้ือวัสดุและครุภณัฑ์ จ านวน 4 รายการ 98,000.00             - เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทแีซด มีเดีย 93,357.50           หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทแีซด มีเดีย 93,357.50           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 228/2561 ลว. 26 ก.ย. 61

34 จ้างผลิตวีดีทศัน์เพือ่ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตรระยะส้ันส าหรับกลุ่มผู้น ารุ่นใหม่ 110,000.00            100,901.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินวิซิเบลิ อิงค์ จ ากัด 100,901.00         บริษัท อินวิซิเบลิ อิงค์ จ ากัด 100,901.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 229/2561 ลว. 26 ก.ย. 61

ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย ประจ าป ี2562

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดอืน กันยำยน 2561

สถำบนัเพ่ือกำรยุตธิรรมแหง่ประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไดรบัคัดเลือกและรำคำทีจ่ัดซ้ือ/จำง เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดอืน กันยำยน 2561

สถำบนัเพ่ือกำรยุตธิรรมแหง่ประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไดรบัคัดเลือกและรำคำทีจ่ัดซ้ือ/จำง เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ

35 ซ้ือพืน้ทีส่ื่อออนไลน์เพือ่เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบ ad banner ผ่านเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ 60,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด 56,175.00           บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด 56,175.00           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 230/2561 ลว. 26 ก.ย. 61

www.bangkokbiznews.com 

36 ซ้ือพืน้ทีส่ื่อออนไลน์เพือ่เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบ ad banner ผ่านเว็บไซต์บางกอกโพสต์ 120,000.00            112,350.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกโพสต์ จ ากัด (มหาชน) 112,350.00         บริษัท บางกอกโพสต์ จ ากัด (มหาชน) 112,350.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 231/2561 ลว. 26 ก.ย. 61

www.bangkokpost.com

37 ซ้ือพืน้ทีส่ื่อออนไลน์เพือ่เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบ ad banner ผ่านเว็บไซต์เดอะนิวยอร์กไทมส์ 230,000.00            211,004.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเบส (ไทยแลนด์) จ ากัด 211,004.00         บริษัท นิวเบส (ไทยแลนด์) จ ากัด 211,004.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 232/2561 ลว. 26 ก.ย. 61

www.nytimes.com 

38 ซ้ือพืน้ทีส่ื่อออนไลน์เพือ่เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบ ad banner ผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟสบุค๊ 140,000.00            136,960.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเบส (ไทยแลนด์) จ ากัด 136,960.00         บริษัท นิวเบส (ไทยแลนด์) จ ากัด 136,960.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 233/2561 ลว. 26 ก.ย. 61

www.facebook.com 

39 ซ้ือพืน้ทีส่ื่อออนไลน์เพือ่เผยแพร่องค์ความรู้ส าหรับงาน TIJ and Harvard Workshops For Emerging 50,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพบัลิก้า จ ากัด 48,150.00           บริษัท ไทยพบัลิก้า จ ากัด 48,150.00           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 234/2561 ลว. 26 ก.ย. 61

Leaders ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ไทยพบัลิก้า

40 ซ้ือพืน้ทีส่ื่อออนไลน์เพือ่เผยแพร่องค์ความรู้ส าหรับงาน TIJ and Harvard Workshops For Emerging 103,000.00            102,720.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด 102,720.00         บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด 102,720.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 235/2561 ลว. 26 ก.ย. 61

Leaders ผ่านส่ือสังคมออนไลน์เดอะโมเมนตัม

41 จ้างท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 1,500.00               - เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ์ศิลปเ์ซ็นเตอร์ จ ากัด 1,302.19             บริษัท ประดิษฐ์ศิลปเ์ซ็นเตอร์ จ ากัด 1,302.19             คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 236/2561 ลว. 27 ก.ย. 61

42 จ้างจัดส่งเอกสารจดหมายข่าวสถาบนัเพือ่การยุติธรรมแหง่ประเทศไทย ฉบบัที ่007 50,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริคโคพลัส จ ากัด 41,977.17           บริษัท ริคโคพลัส จ ากัด 41,977.17           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 237/2561 ลว. 27 ก.ย. 61

43 จ้างถ่ายภาพนิ่งเพือ่สนับสนุนงานประชุมของสถาบนัด้านการพฒันากระบวนการยุติธรรม 6,000.00               - เฉพาะเจาะจง นางสาวปรูณ์ภสัสร กิจจินดารักษ์ 6,000.00             นางสาวปรูณ์ภสัสร กิจจินดารักษ์ 6,000.00             คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 238/2561 ลว. 28 ก.ย. 61

44 จ้างถ่ายภาพเคล่ือนไหวเพือ่สนับสนุนงานประชุมของสถาบนัด้านการพฒันากระบวนการยุติธรรม 27,000.00             - เฉพาะเจาะจง นายเอกนภทัร พงษ์ชู 27,000.00           นายเอกนภทัร พงษ์ชู 27,000.00           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 239/2561 ลว. 28 ก.ย. 61


