
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างการจัดกิจกรรมเบ้ืองต้น “SME เปล่ียนชีวิต” ภายใต้โครงการเรือนจ าต้นแบบเชิงลึก 150,000.00            150,000.00      เฉพาะเจาะจง นายณัฐนรินทร์  เนียมประดิษฐ์ 150,000.00          นายณัฐนรินทร์  เนียมประดิษฐ์ 150,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 58/2562 ลว. 6 ส.ค. 62

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2 จ้างเขียนภาพ Perspective งานตกแต่งภายใน ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และรายละเอียดประกอบแบบ 1,200,000.00         1,200,000.00    คัดเลือก บริษัท เอวีแอล ดีไซน์ จ ากัด 1,150,000.00       บริษัท เอวีแอล ดีไซน์ จ ากัด 1,150,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 59/2562 ลว. 13 ส.ค. 62

ส าหรับอาคารส านักงานสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย แห่งใหม่ บริษัท ซี.ซี.ดับบลิว. จ ากัด 1,185,000.00       และราคาต่ าสุด

บริษัท สตูดิโอ ฟิฟต้ีโฟร์ จ ากัด 1,180,000.00       

3 จ้างจัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน คร้ังท่ี 8 - 9 (The 8th - 9th 2,700,000.00         2,685,000.00    คัดเลือก บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากัด 2,685,000.00       บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากัด 2,685,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 60/2562 ลว. 16 ส.ค. 62

TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development) บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 2,942,500.00       และราคาต่ าสุด

บริษัท ดี ซิกซ์ต้ี ทรี จ ากัด 304,950.00          

4 จ้างบ ารุงรักษาระบบส านักงานอิเล็คทรอนิกส์ (e-Office) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ระบบ 200,000.00            192,872.85      เฉพาะเจาะจง บริษัท แมกซ์ เซฟว่ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 192,872.85          บริษัท แมกซ์ เซฟว่ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 192,872.85          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 61/2562 ลว. 16 ส.ค. 62

จ านวน 2

5 จ้างผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนากระบวนการท างานขององค์กร (Process Improvement) ระยะท่ี 2 200,000.00            200,000.00      เฉพาะเจาะจง นายธฤตวัน  วนาพัทธ์ 200,000.00          นายธฤตวัน  วนาพัทธ์ 200,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 62/2562 ลว. 16 ส.ค. 62

6 จ้างเรียบเรียงเน้ือหา ออกแบบรูปเล่ม และจัดพิมพ์หนังสือเร่ืองราคาและเวลาท่ีเสียไปในกระบวนการ 600,000.00            567,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เปนไท พับลิชช่ิง จ ากัด 567,100.00          บริษัท เปนไท พับลิชช่ิง จ ากัด 567,100.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 63/2562 ลว. 30 ส.ค. 62

ยุติธรรม

7 จ้างถอดเทปการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษ งานวิจัยเร่ือง “ประสบการณ์ 116,000.00            96,012.00        เฉพาะเจาะจง Mr. Vo Tran Trung Nhan 96,012.00           Mr. Vo Tran Trung Nhan 96,012.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 185/2562 ลว. 1 ส.ค. 62

ช่วงก่อนและหลังพ้นโทษ และความส าเร็จในการกลับคืนสู่สังคมของอดีตผู้ต้องขังหญิง”

8 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง ระหว่างวันท่ี 4 - 6 สิงหาคม 2562 12,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นายสุจินต์  วิลัยพร 12,000.00           นายสุจินต์  วิลัยพร 12,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 186/2562 ลว. 2 ส.ค. 62

ณ โรงแรม Balcony Courtyard Service อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

9 เช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ ในวันท่ี 4 - 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม Balcony Courtyard Service 45,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่ าโกมิน จ ากัด 37,000.00           บริษัท ก่ าโกมิน จ ากัด 37,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 187/2562 ลว. 2 ส.ค. 62

อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

10 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง ระหว่างวันท่ี 6 - 23 สิงหาคม 2562 33,500.00             -                เฉพาะเจาะจง นายสุภโชค  จันทร์ทอง 33,500.00           นายสุภโชค  จันทร์ทอง 33,500.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 188/2562 ลว. 2 ส.ค. 62

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดกระบ่ี จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดพังงา และจังหวัดสงขลา

11 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 30,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 28,183.80           บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 28,183.80           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 189/2562 ลว. 8 ส.ค. 62

12 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 คัน ระหว่างวันท่ี 11 - 14 25,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ไดเรคท์ จ ากัด 19,260.00           บริษัท โกลบอล ไดเรคท์ จ ากัด 19,260.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 190/2562 ลว. 9 ส.ค. 62

สิงหาคม 2562 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

13 ซ้ือชุดอุปกรณ์การประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ (Video conference) และไมโครโฟนไร้สาย 190,000.00            186,287.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีแซด มีเดีย 186,287.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีแซด มีเดีย 186,287.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 191/2562 ลว. 16 ส.ค. 62

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

14 จ้างแปลหนังสือเร่ือง Surveying Victimization Experiences among Young People in Custody: 120,000.00            120,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภลักษณ์  อินทร์สุวรรณ์ 120,000.00          นางสาวสุภลักษณ์  อินทร์สุวรรณ์ 120,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 192/2562 ลว. 19 ส.ค. 62

Systematic Review of Methods and Tools จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

15 จ้างเรียบเรียงเน้ือหาและออกแบบรูปเล่มหนังสือเร่ือง การส ารวจข้อมูลและสถิติผู้ต้องขังหญิงใน 200,000.00            200,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงศ์ 200,000.00          นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงศ์ 200,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 193/2562 ลว. 20 ส.ค. 62

ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 และเร่ือง การส ารวจข้อมูลและสถิติผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2561

16 จ้างผลิตสมุดบันทึก จ านวน 500 เล่ม 21,240.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 21,240.00           บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 21,240.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 194/2562 ลว. 20 ส.ค. 62

17 จ้างจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมผ่านเคร่ืองมือ Lego Serious Play 200,000.00            200,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 200,000.00          บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 200,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 195/2562 ลว. 20 ส.ค. 62

18 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 10 รายการ 100,000.00            -                เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด 93,988.80           บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด 93,988.80           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 196/2562 ลว. 23 ส.ค. 62

19 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน  28 รายการ 40,000.00             -                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตากอรุณสิน 34,960.11           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตากอรุณสิน 34,960.11           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 197/2562 ลว. 23 ส.ค. 62

20 จ้างล่ามแปลภาษาเขมร - ภาษาไทย 42,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นายตรีวัฒน์  ศรีนพวิทย์ 42,000.00           นายตรีวัฒน์  ศรีนพวิทย์ 42,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 198/2562 ลว. 23 ส.ค. 62

21 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง ในวันท่ี 26 - 29 สิงหาคม 2562 38,500.00             -                เฉพาะเจาะจง นายจุลปิยะ  เย็นสบาย 38,500.00           นายจุลปิยะ  เย็นสบาย 38,500.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 199/2562 ลว. 23 ส.ค. 62

ณ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี

22 ซ้ือกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดต้ัง 290,000.00            283,336.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พรหมประสาน เทคโนโลยี เน็ตเวิร์ค จ ากัด 283,336.00          บริษัท พรหมประสาน เทคโนโลยี เน็ตเวิร์ค จ ากัด 283,336.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 200/2562 ลว. 28 ส.ค. 62

23 จ้างถอดเทปการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ งานวิจัยเร่ือง “ประสบการณ์ช่วง 95,900.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลภัทรา  ภัทรพงศธร 95,880.00           นางสาวกุลภัทรา  ภัทรพงศธร 95,880.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 201/2562 ลว. 28 ส.ค. 62

ก่อนและหลังพ้นโทษ และความส าเร็จในการกลับคืนสู่สังคมของอดีตผู้ต้องขังหญิง”

24 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์งานลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 16,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท วาย อีเว้นท์ จ ากัด 9,630.00             บริษัท วาย อีเว้นท์ จ ากัด 9,630.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 202/2562 ลว. 28 ส.ค. 62

25 จ้างท าธงประเทศกัมพูชา และธงโลโก้สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยพร้อมเสาติดต้ัง 16,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ แฟลก เซอร์วิส จ ากัด 2,640.00             บริษัท วีไอโอ แฟลก เซอร์วิส จ ากัด 2,640.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 203/2562 ลว. 28 ส.ค. 62

26 จ้างท าดอกไม้เพ่ือประดับในงานลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 16,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางนงนุช  บริบาล 2,000.00             นางนงนุช  บริบาล 2,000.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 204/2562 ลว. 28 ส.ค. 62

27 ซ้ือโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นระยะยเวลา 3 ปี 235,000.00            234,330.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 234,330.00          บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 234,330.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 205/2562 ลว. 30 ส.ค. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


