
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาสุขภาพจิต “ของขวัญจากใจ” ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ า 583,000.00            583,000.00      เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี 583,000.00         สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี 583,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 54/2562 ลว. 4 ก.ค. 62

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2 จ้างจัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าทางสังคม “คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงท่ีถูกคุมขังใน 20,000.00             20,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง 20,000.00           นางสาวกมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง 20,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 55/2562 ลว. 9 ก.ค. 62

เรือนจ า/ทัณฑสถานท่ีด าเนินการตามข้อก าหนดกรุงเทพ”
3 จ้างท่ีปรึกษาโครงการน าร่องการส ารวจข้อมูลสถิติการทุจริตคอร์รัปชัน 600,000.00            600,000.00      เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยรังสิต 600,000.00         มหาวิทยาลัยรังสิต 600,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 56/2562 ลว. 15 ก.ค. 62

4 จ้างเรียบเรียงเน้ือหาหนังสือจากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเร่ืองความปลอดภัย 310,000.00            310,000.00      เฉพาะเจาะจง นายบูรกร  ทิพยกุลชัย 310,000.00         นายบูรกร  ทิพยกุลชัย 310,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 57/2562 ลว. 18 ก.ค. 62
สาธารณะ

5 จ้างผลิตเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9,095.00               -                เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเพรส มีเดีย พลัส จ ากัด 9,095.00             บริษัท อิมเพรส มีเดีย พลัส จ ากัด 9,095.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 157/2562 ลว. 3 ก.ค, 62

6 จ้างถ่ายภาพน่ิง กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “Datathon: Organizing Data for Anti-Corruption” 5,500.00               -                เฉพาะเจาะจง นายโอฬาร  พงศ์เผ่าไทย 5,500.00             นายโอฬาร  พงศ์เผ่าไทย 5,500.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 158/2562 ลว. 5 ก.ค, 62

ในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
7 จ้างถ่ายภาพเคล่ือนไหว กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “Datathon: Organizing Data for Anti-Corruption” 19,260.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท บาซูก้า ครีเอช่ัน จ ากัด 19,260.00           บริษัท บาซูก้า ครีเอช่ัน จ ากัด 19,260.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 159/2562 ลว. 5 ก.ค, 62

ในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
8 ซ้ือลิขสิทธ์ิบริการระบบอีเมล์บนคลาวด์ (e-Mail Cloud Service) 270,000.00            269,640.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 269,640.00         บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 269,640.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 160/2562 ลว. 8 ก.ค, 62
9 จ้างจัดการระบบการลงเวลาการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 340,000.00            331,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 331,400.00         บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 331,400.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 161/2562 ลว. 8 ก.ค, 62
10 จ้างผลิตบอร์ดนิทรรศการ (Roll up) ส าหรับการจัดงานเสวนาในประเด็นทางสังคมในโครงการปฏิรูป 66,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท วาย อีเว้นท์ จ ากัด 14,124.00           บริษัท วาย อีเว้นท์ จ ากัด 14,124.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 162/2562 ลว. 9 ก.ค, 62

หลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม (RoLD in Action)
11 จ้างถ่ายภาพน่ิงส าหรับการจัดงานเสวนาในประเด็นทางสังคมในโครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็น 18,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 18,000.00           นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 18,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 163/2562 ลว. 9 ก.ค, 62

รูปธรรม (RoLD in Action)
12 จ้างถ่ายภาพน่ิงส าหรับการจัดงานเสวนาในประเด็นทางสังคมในโครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็น 30,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญ์ฌาภัค  เพรสลียานนท์ 30,000.00           นางสาวพิชญ์ฌาภัค  เพรสลียานนท์ 30,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 164/2562 ลว. 9 ก.ค, 62

รูปธรรม (RoLD in Action)
13 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์บัตรพนักงาน 57,000.00             -                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีแซด มีเดีย 55,640.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีแซด มีเดีย 55,640.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 165/2562 ลว. 10 ก.ค, 62
14 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง เพ่ือใช้เดินทางภายในพ้ืนท่ีทัณฑสถาน 3,500.00               -                เฉพาะเจาะจง นายจุลปิยะ เย็นสบาย 3,500.00             นายจุลปิยะ เย็นสบาย 3,500.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 166/2562 ลว. 15 ก.ค, 62

บ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2562
15 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง เพ่ือใช้เดินทางภายในพ้ืนท่ีเรือนจ า 31,500.00             -                เฉพาะเจาะจง นายจุลปิยะ เย็นสบาย 31,500.00           นายจุลปิยะ เย็นสบาย 31,500.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 167/2562 ลว. 15 ก.ค, 62

จังหวัดอุทัยธานี เรือนจ ากลางนครสวรรค์ และทัณฑสถานหญิงธนบุรี ในวันท่ี 24-26 ก.ค. 62
16 จ้างล่ามแปลภาษากัมพูชา – ภาษาไทย 45,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด 44,726.00           บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด 44,726.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 168/2562 ลว. 15 ก.ค, 62
17 จ้างผลิตส่ือแอนิเมช่ัน และส่ือประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วย 500,000.00            497,550.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโวร่ี สมาร์ท ดิจิทอล จ ากัด 497,550.00         บริษัท ไอโวร่ี สมาร์ท ดิจิทอล จ ากัด 497,550.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 169/2562 ลว. 15 ก.ค, 62

การจ าแนก ประเภทอาชญากรรมเพ่ือประโยชน์ทางสถิติ (ICCS)
18 จ้างถ่ายภาพน่ิงส าหรับงานสัมมนาและศึกษาดูงานคณะผู้แทนกรมราชทัณฑ์ประเทศกัมพูชา ณ เรือนจ า 18,500.00             -                เฉพาะเจาะจง นายโอฬาร  พงศ์เผ่าไทย 18,500.00           นายโอฬาร  พงศ์เผ่าไทย 18,500.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 170/2562 ลว. 18 ก.ค, 62

จังหวัดอุทัยธานี เรือนจ ากลางนครสวรรค์ ระหว่างวันท่ี 24 - 25 กรกฎาคม 2562
19 จ้างผลิตเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ คร้ังท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9,000.00               -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จ ากัด 8,966.60             บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จ ากัด 8,966.60             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 171/2562 ลว. 18 ก.ค, 62
20 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง เพ่ือเดินไป ไป-กลับ กรุงเทพฯ – 7,000.00               -                เฉพาะเจาะจง นายจุลปิยะ เย็นสบาย 7,000.00             นายจุลปิยะ เย็นสบาย 7,000.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 172/2562 ลว. 22 ก.ค, 62

จังหวัดชลบุรี ในวันท่ี 23-24 ก.ค. 62
21 ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับงานมัลติมีเดีย จ านวน 3 รายการ 81,000.00             -                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีแซด มีเดีย 80,250.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีแซด มีเดีย 80,250.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 173/2562 ลว. 24 ก.ค, 62
22 ซ้ือพัดลมปรับอากาศแบบต้ังพ้ืน จ านวน 2 เคร่ือง 30,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 4,258.60             บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 4,258.60             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 174/2562 ลว. 24 ก.ค, 62

23 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวก จ านวน 4 รายการ 10,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 7,693.30             บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 7,693.30             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 175/2562 ลว. 24 ก.ค, 62

24 จ้างผลิตเอกสาร Summary Report: TIJ Workshop for Emerging Leaders. จ านวน 500เล่ม 240,000.00            224,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เออร์บาไนซ์ จ ากัด 224,700.00         บริษัท เออร์บาไนซ์ จ ากัด 224,700.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 176/2562 ลว. 25 ก.ค, 62

25 จัดซ้ือสิทธ์ิการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ไอคิวนิวส์คลิป รอบรับบริการ 109,140.00            109,140.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 109,140.00         บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 109,140.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 177/2562 ลว. 30 ก.ค, 62

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

26 จ้างถ่ายภาพน่ิงกิจกรรมเสวนาวิชาการมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจ าแนกประเภทอาชญากรรม 25,500.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 6,500.00             นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 6,500.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 178/2562 ลว. 30 ก.ค, 62

เพ่ือประโยชน์ทางสถิติ (ICCS)

27 จ้างถ่ายภาพเคล่ือนไหวกิจกรรมเสวนาวิชาการมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจ าแนกประเภท 25,500.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ โกวิทวงศา 19,000.00           นางสาวกมลวรรณ โกวิทวงศา 19,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 179/2562 ลว. 30 ก.ค, 62

อาชญากรรมเพ่ือประโยชน์ทางสถิติ (ICCS)

28 จ้างถ่ายภาพน่ิงโครงการประชุมปฏิบัติการเร่ือง “นวัตกรรมกระบวนการเรียนรู้เร่ืองความเป็นธรรรม” 10,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นายพลัฏฐ์  ไชยพิทักษ์กูล 10,000.00           นายพลัฏฐ์  ไชยพิทักษ์กูล 10,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 180/2562 ลว. 30 ก.ค, 62

เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้สร้างนวัตกรรมความเป็นธรรม

29 จ้างถ่ายภาพเคล่ือนไหวโครงการประชุมปฏิบัติการเร่ือง “นวัตกรรมกระบวนการเรียนรู้เร่ืองความเป็น 23,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ โกวิทวงศา 23,000.00           นางสาวกมลวรรณ โกวิทวงศา 23,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 181/2562 ลว. 30 ก.ค, 62

ธรรรม” เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้สร้างนวัตกรรมความเป็นธรรม

30 ซ้ือลิขสิทธ์ิการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (VMware) ของระบบ 120,000.00            118,770.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 118,770.00         บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 118,770.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 182/2562 ลว. 31 ก.ค, 62

Active Directory ระยะเวลาการใช้งาน 1 ปี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2562
สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2562
สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ

31 จ้างผลิตหนังสือ A Collection of Speeches by Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha 500,000.00            497,550.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเพลส มีเดีย พลัส จ ากัด 497,550.00         บริษัท อิมเพลส มีเดีย พลัส จ ากัด 497,550.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 183/2562 ลว. 31 ก.ค, 62

Narendiradebyavati
32 จ้างซ่อมเคร่ืองท าลายเอกสาร 6,000.00               -                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส 5,136.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส 5,136.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 184/2562 ลว. 31 ก.ค, 62


