
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 จา้งที่ปรึกษาโครงการจดัหมวดหมูอ่าชญากรรมในกฎหมายไทยเข้ากบัหมวดหมูต่ามมาตรฐาน 1,400,000.00         1,400,000.00   เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,400,000.00   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,400,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอกาํหนด สญ. 44/2562 ลว. 19 เม.ย. 62

ระหว่างประเทศว่าด้วยการจําแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ ระยะที่ 2

2 จดัซ้ือโดเมนเนมและอีเมล์เพื่อต่ออายุเว็บไซต์ www.tijbangkokkrules.org 14,980.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโวร่ี สมาร์ท ดิจทิอล จํากดั 14,980.00       บริษัท ไอโวร่ี สมาร์ท ดิจทิอล จํากดั 14,980.00       คุณสมบัติตรงตามขอกาํหนด บส. 104/2562 ลว. 2 เม.ย. 62

3 ซ้ือพื้นที่ส่ือส่ิงพิมพ์เผยแพร่บทบาทภารกจิและกจิกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ ผ่านหนังสือพิมพ์ 60,592.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพธุรกจิ มีเดีย จํากดั 60,591.96       บริษัท กรุงเทพธุรกจิ มีเดีย จํากดั 60,591.96       คุณสมบัติตรงตามขอกาํหนด บส. 105/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

กรุงเทพธุรกจิ (เพิ่มเติมคร้ังที่ 1)

4 จดัซ้ือสิทธิใ์นการดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อจดัทําคลังภาพ 73,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซ็อตส์ จํากดั 72,760.00       บริษัท ซ็อตส์ จํากดั 72,760.00       คุณสมบัติตรงตามขอกาํหนด บส. 106/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

5 จดัซ้ือวัสดุสํานักงานจํานวน 18 รายการ 100,000.00           -                 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากดั แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 81,480.50       ห้างหุ้นส่วนจํากดั แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 81,480.50       คุณสมบัติตรงตามขอกาํหนด บส. 107/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

6 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองชงกาแฟ สถาบันฯ 2,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพย์ธนาพร จํากดั 780.00            บริษัท ทิพย์ธนาพร จํากดั 780.00            คุณสมบัติตรงตามขอกาํหนด บส. 108/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

7 ซ้ือหนังสือแปล Social Startup Success: How the Best Nonprofits Launch, Scale Up, 162,500.00           30,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คสเคป จํากดั 30,500.00       บริษัท บุ๊คสเคป จํากดั 30,500.00       คุณสมบัติตรงตามขอกาํหนด บส. 109/2562 ลว. 10 เม.ย. 62

and Make a Difference จํานวน 500 เล่ม

8 ซ้ือแบตเตอร่ีของกล้องถ่ายภาพ จํานวน 2 กอ้น 8,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากดั แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 7,254.60         ห้างหุ้นส่วนจํากดั แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 7,254.60         คุณสมบัติตรงตามขอกาํหนด บส. 110/2562 ลว. 11 เม.ย. 62

9 ซ้ือลิขสิทธิก์ารใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud 45,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลยีอ่ินฟอร์เมชัน่ จํากดั 44,940.00       บริษัท นิวเทคโนโลยีอ่ินฟอร์เมชัน่ จํากดั 44,940.00       คุณสมบัติตรงตามขอกาํหนด บส. 111/2562 ลว. 18 เม.ย. 62

10 จา้งขนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง สําหรับการจดันิทรรศการการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 30,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. ไลบราร่ี จํากดั 25,894.00       บริษัท พี. ไลบราร่ี จํากดั 25,894.00       คุณสมบัติตรงตามขอกาํหนด บส. 112/2562 ลว. 19 เม.ย. 62

ว่าด้วยงานยุติธรรม คร้ังที่ 17

11 จา้งถ่ายภาพนิง่ สําหรับงานสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาเรือนจําต้นแบบ 28,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นายโอฬาร  พงศ์เผ่าไทย 28,000.00       นายโอฬาร  พงศ์เผ่าไทย 28,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอกาํหนด บส. 113/2562 ลว. 23 เม.ย. 62

ณ จงัหวัดระยองและจงัหวัดจนัทบุรี ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2562

12 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ํามันเชือ้เพลิง ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 7,500.00               -                 เฉพาะเจาะจง นายสุจนิต์  วิลัยพร 7,500.00         นายสุจนิต์  วิลัยพร 7,500.00         คุณสมบัติตรงตามขอกาํหนด บส. 114/2562 ลว. 23 เม.ย. 62

2562 ณ จงัหวัดระยองและจงัหวัดจนัทบุรี

13 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ํามันเชือ้เพลิง ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 56,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นายจลุปิยะ  เย็นสบาย 56,000.00       นายจลุปิยะ  เย็นสบาย 56,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอกาํหนด บส. 115/2562 ลว. 23 เม.ย. 62

2562 จํานวน 4 คัน และระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2562 จํานวน 2 คัน

จากกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ไปยังจงัหวัดระยอง และจงัหวัดจนัทบุรี

14 จา้งทําความสะอาดภายในและภายนอกรถยนต์รับรอง (อัลพาร์ต) 9,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวอโนมา  เอี่ยมรักษาวงศ์ 9,000.00         นางสาวอโนมา  เอี่ยมรักษาวงศ์ 9,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอกาํหนด บส. 116/2562 ลว. 24 เม.ย. 62

15 จา้งจดัทําแผนการอภิปรายระหว่างประเทศสําหรับกจิกรรม หัวข้อ “การบูรณาการกฬีาคู่ขนาน 1,599 USD -                 เฉพาะเจาะจง Mrs. Meek Rosie 1,599 USD Mrs. Meek Rosie 1,599 USD คุณสมบัติตรงตามขอกาํหนด บส. 117/2562 ลว. 24 เม.ย. 62

(Side Event) ในยุทธศาสตร์การป้องกนัอาชญากรรมเยาวชนและความยุติธรรมทางอาญา” 52,000.00             52,000.00       52,000.00       

ในการประชุม CCPCJ สมัยที่ 28 เดือนพฤษภาคม 2562 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรเลีย

16 จา้งล่ามแปลภาษากมัพูชา - ภาษาอังกฤษ 400 USD -                 เฉพาะเจาะจง Mr. Cheung Bunleng 400 USD Mr. Cheung Bunleng 400 USD คุณสมบัติตรงตามขอกาํหนด บส. 118/2562 ลว. 25 เม.ย. 62

52,000.00             52,000.00       52,000.00       

17 จา้งเรียบเรียงเนือ้หาและออกแบบรูปเล่มหนังสือเร่ือง การสํารวจความรุนแรงต่อเด็กที่เข้าสู่ 260,000.00           260,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภลักษณ์  อินทร์สุวรรณ์ 260,000.00      นางสาวศุภลักษณ์  อินทร์สุวรรณ์ 260,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอกาํหนด บส. 119/2562 ลว. 29 เม.ย. 62

กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทําความผิดและถูกควบคุมตัวในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

18 จา้งถ่ายภาพการจดัประชุมติดตามการดําเนินงานเตรียมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการ 6,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภัสสร  กจิจนิดารักษ์ 6,000.00         นางสาวปูรณ์ภัสสร  กจิจนิดารักษ์ 6,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอกาํหนด บส. 120/2562 ลว. 29 เม.ย. 62

สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 28 และ

เล้ียงรับรองนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงยุติธรรม

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดอืน เมษำยน 2562

สถำบันเพ่ือกำรยตุธิรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไดรบัคัดเลือกและรำคำทีจ่ัดซ้ือ/จำง เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ หรอืขอตกลงในกำรซ้ือ


