
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 จา้งที่ปรึกษาโครงการส ารวจต้นทุนทางจติวิทยาเชิงบวก เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของ 500,000.00           500,000.00      เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล 500,000.00      มหาวิทยาลัยมหิดล 500,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 38/2562 ลว. 1 ม.ีค. 62

บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่ดูแลเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด และถูกควบคุมตัวอยูใ่น

สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

2 จา้งที่ปรึกษาโครงการส ารวจสถิติข้อมูลภูมิหลังการตกเป็นเหยือ่ความรุนแรงของกลุ่มตัวอย่างอายุ 1,650,000.00         1,650,000.00   เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล 1,650,000.00   มหาวิทยาลัยมหิดล 1,650,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 39/2562 ลว. 1 ม.ีค. 62

18 – 29 ปี

3 จา้งที่ปรึกษาพัฒนานักออกแบบเพื่อความยุติธรรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อสร้าง 1,123,500.00         1,123,500.00   เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,123,500.00   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,123,500.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 40/2562 ลว. 4 ม.ีค. 62

คนยุติธรรม

4 จา้งงานอ านวยการและบริหารจดัการหลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาส าหรับผู้บริหาร 8,000,000.00         7,999,855.00   คัดเลือก บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากดั 7,990,000.00   บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากดั 7,990,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 41/2562 ลว. 8 ม.ีค. 62

(TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD) รุ่นที่ 3 บริษัท โมโมทาโร่ จ ากดั 8,420,900.00   และราคาต่ าสุด

บริษัท แมวขยันดี จ ากดั 8,560,000.00   

5 จา้งจดัค่ายเยาวชนไร้พรหมแดน Borderless Youth Camp และการจดันิทรรศการและกจิกรรม 1,500,000.00         1,498,000.00   คัดเลือก บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากดั 1,498,000.00   บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากดั 1,498,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 42/2562 ลว. 20 ม.ีค. 62

คู่ขนานในการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development คร้ังที่ 6 บริษัท พี.ไลบราร่ี จ ากดั 1,765,500.00   และราคาต่ าสุด

บริษัท โละห้า จ ากดั 1,701,300.00   

6 จา้งที่ปรึกษาโครงการน าร่องการส ารวจสถิติข้อมูลภูมิหลังการตกเป็นเหยือ่ความรุนแรง 800,000.00           800,000.00      เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยรังสิต 800,000.00      มหาวิทยาลัยรังสิต 800,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 43/2562 ลว. 25 ม.ีค. 62

กลุ่มตัวอย่างอายุ 12 - 17 ปี

7 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานจ านวน 2 รายการ 62,500.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอริค (ประเทศไทย)จ ากดั 60,294.50       บริษัท เฟอริค (ประเทศไทย)จ ากดั 60,294.50       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 89/2562 ลว. 1 ม.ีค. 62

8 จดัจา้งซ่อมปรับปรุงระบบไฟ LED ชัน้ 15 100,000.00           -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอ็นเอ็น เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 94,802.00       บริษัท เจเอ็นเอ็น เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 94,802.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 90/2562 ลว. 1 ม.ีค. 62

9 จา้งผลิต Backdrop ส าหรับการจดักจิกรรม TIJ-UNODC 10,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเนซิส ครีเอทีฟ จ ากดั 5,182.00         บริษัท เจเนซิส ครีเอทีฟ จ ากดั 5,182.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 91/2562 ลว. 1 ม.ีค. 62

10 จา้งซ่อมแซมระบบปรับอากาศของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ชัน้ 15 และ 16 125,000.00           116,630.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอ็นเอ็น เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 116,630.00      บริษัท เจเอ็นเอ็น เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 116,630.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 92/2562 ลว. 5 ม.ีค. 62

11 เช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอโนมา ถนนราชด าริ 12,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากดั 12,000.00       บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากดั 12,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 93/2562 ลว. 5 ม.ีค. 62

12 จา้งผลิตส่ิงของเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร ประจ าปีงบประมาณ 2562 280,000.00           256,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส พร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ จ ากดั 256,800.00      บริษัท พี เอส พร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ จ ากดั 256,800.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 94/2562 ลว. 7 ม.ีค. 62

คร้ังที่ 4 จ านวน 3 รายการ

13 ซ้ือแบตเตอร่ี พร้อมติดต้ัง จ านวน 5 รายการ 13,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตรภาพแบตเตอร่ี จ ากดั 11,984.00       บริษัท มิตรภาพแบตเตอร่ี จ ากดั 11,984.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 95/2562 ลว. 13 ม.ีค. 62

14 จา้งเหมาบริการCloud server ส าหรับเว็บไซต์ของสถาบันฯ 150,000.00           143,594.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวชัน่ส์ โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 143,594.00      บริษัท อินโนเวชัน่ส์ โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 143,594.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 96/2562 ลว. 15 ม.ีค. 62

15 จา้งผลิตหนังสือผลงานวิจยัเร่ือง Towards Gender-Responsive Criminal Justice: Good 162,640.00           162,640.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ริคโคพลัส จ ากดั 162,640.00      บริษัท ริคโคพลัส จ ากดั 162,640.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 97/2562 ลว. 20 ม.ีค. 62

practices from Southeast Asia in responding to violence against women จ านวน 100 เล่ม

Women as Justice Makers: Perspectives from Southeast Asia จ านวน 100 เล่ม

16 จา้งผลิตเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ คร้ังที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4,237.20               -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากดั 4,237.20         บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากดั 4,237.20         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 98/2562 ลว. 20 ม.ีค. 62

17 จา้งแปลและเรียบเรียงจดหมายข่าวจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 2,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม 2,000.00         นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม 2,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 99/2562 ลว. 20 ม.ีค. 62

18 จา้งออกแบบ แกไ้ขข้อความและภาพประกอบหนังสือผลงานวิจยัเร่ือง Towards Gender- 3,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล  กลุฉันทรุจกิร 3,000.00         นางสาวดวงกมล  กลุฉันทรุจกิร 3,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 100/2562 ลว. 21 ม.ีค. 62

Responsive Criminal Justice: Good practices from Southeast Asia in responding to 

violence against women และ Women as Justice Makers: Perspectives from Southeast

Asia

19 ซ้ืออุปกรณ์การปรับปรุงห้องสมุดในการอบรมหลักสูตร RoLD 490,000.00           483,854.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีแซด มีเดีย 483,854.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีแซด มีเดีย 483,854.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 101/2562 ลว. 21 ม.ีค. 62

20 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเชือ้เพลิง ในวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2562 18,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นายสรชัช  บูรณสิงห์ 18,000.00       นายสรชัช  บูรณสิงห์ 18,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 102/2562 ลว. 28 ม.ีค. 62

ณ จงัหวัดเพชรบุรี และจงัหวัดนครปฐม

21 จา้งจดังานเสวนากึง่วิชาการและนิทรรศการในการประชุม ACWC Partnership Conference 2019 500,000.00           500,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คอม อาร์ต โปรดักชัน่ จ ากดั 500,000.00      บริษัท คอม อาร์ต โปรดักชัน่ จ ากดั 500,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 103/2562 ลว. 28 ม.ีค. 62

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดอืน มีนำคม 2562

สถำบันเพ่ือกำรยตุธิรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไดรบัคัดเลือกและรำคำทีจ่ัดซ้ือ/จำง เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ หรอืขอตกลงในกำรซ้ือ


