
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 400,000.00            664,000.00     คัดเลือก บริษัท ซูเปอร์โพล จ ากัด 334,000.00       บริษัท ซูเปอร์โพล จ ากัด 334,000.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 9/2565 ลว. 7 ธ.ค. 64

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บริษัท เอฟ พี อาร์ ไอ แอดไวเชอร่ี จ ากัด 390,550.00     และให้ข้อเสนอท่ีดีท่ีสุด

2 จ้างอ านวยการจัดนิทรรศการศิลปะ ความงามของโอกาสภายใต้กิจกรรม 11 ปีข้อก าหนดกรุงเทพ: 920,000.00            897,730.00     คัดเลือก บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 897,730.00       บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 897,730.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 10/2565 ลว. 16 ธ.ค. 64

ก้าวต่อไปท่ีไม่โดดเด่ียว (The 11th Year of the Bangkok Rules: Continuing Every Step Together) บริษัท เพลย์เมคเกอร์ ออการ์ไนเซอร์ จ ากัด 910,035.00     และให้ข้อเสนอราคาต่ าท่ีสุด

ในระหว่างวันท่ี 21 - 26 ธันวาคม 2564 บริษัท ออกาไนซ์ ดับเบ้ิลดี จ ากัด 930,900.00     

3 จ้างด าเนินงานสนับสนุนโครงการขับเคล่ือนแผนงานสถาบันด้านการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 207,600.00            207,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวธารกนก จันทรางศุ 207,600.00       นางสาวธารกนก จันทรางศุ 207,600.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 11/2565 ลว. 16 ธ.ค. 64

4 จ้างตกลงรับจ้างจัดท าหลักสูตรแกนกลางการเรียนรู้เร่ืองความยุติธรรมทางสังคม 300,000.00            300,000.00     เฉพาะเจาะจง นายปริชา  ดวงทวีทรัพย์ 300,000.00       นายปริชา  ดวงทวีทรัพย์ 300,000.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 12/2565 ลว. 17 ธ.ค. 64

 (Core Curriculum Design for Justice) 

5 จ้างดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 260,000.00            255,730.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทิร์นออนโซลูช่ัน จ ากัด 255,730.00       บริษัท เทิร์นออนโซลูช่ัน จ ากัด 255,730.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 13/2565 ลว. 23 ธ.ค. 64

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

6 จ้างด าเนินงานสนับสนุนโครงการพัฒนาข้อมูลองค์ความรู้และส่งเสริมบทบาทของสถาบันฯ 207,000.00            207,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยาพร  อ่อนพิมพ์ 207,000.00       นางสาวจริยาพร  อ่อนพิมพ์ 207,000.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 14/2565 ลว. 24 ธ.ค. 64

ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ 

7 จ้างผลิตเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 3 ช้ินงาน 69,700.00              -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 69,673.05         บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 69,673.05       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 10/2565 ลว. 2 ธ.ค. 64

8 จ้างผลิตส่ิงของเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร คร้ังท่ี 2 436,600.00            436,570.70     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 436,570.70       บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 436,570.70     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 11/2565 ลว. 2 ธ.ค. 64

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 5 ช้ินงาน

9 จ้างตรวจสอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 165,000.00            165,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ส านักงานสามสิบส่ี ออดิต จ ากัด 165,000.00       บริษัท ส านักงานสามสิบส่ี ออดิต จ ากัด 165,000.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 12/2565 ลว. 2 ธ.ค. 64

10 จ้างจัดท าฐานข้อมูลบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 41,000.00              -                เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินันท  โพธิเสถียร 40,000.00         นางสาวสิรินันท  โพธิเสถียร 40,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 13/2565 ลว. 21 ธ.ค. 64

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังท่ี 1

11 จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิงและอุปกรณ์เสริมเพ่ือสนับสนุนงานด้านส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร 238,400.00            270,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟโต้ ไฟล์ จ ากัด 238,400.00       บริษัท โฟโต้ ไฟล์ จ ากัด 238,400.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 14/2565 ลว. 21 ธ.ค. 64

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12 จ้างผลิตภาชนะส าหรับโครงการ Hygiene Street Food สร้างโอกาส 13,000.00              -                เฉพาะเจาะจง บริษัท บรรจุภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 12,967.51         บริษัท บรรจุภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 12,967.51       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 15/2565 ลว. 28 ธ.ค. 64

13 จ้างผลิตกระดาษทิชชู่ส าหรับโครงการ Hygiene Street Food สร้างโอกาส จ านวน 32,000 แผ่น 13,200.00              -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ที ที แอนด์ เค โปรโมช่ัน จ ากัด 13,011.20         บริษัท ที ที แอนด์ เค โปรโมช่ัน จ ากัด 13,011.20       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 16/2565 ลว. 28 ธ.ค. 64

14 จ้างผลิตสต๊ิกเกอร์บนรถเข็นนวัตกรรม ส าหรับโครงการ Hygiene Street Food สร้างโอกาส 7,500.00                -                เฉพาะเจาะจง บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูช่ันส์ จ ากัด 7,383.00           บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูช่ันส์ จ ากัด 7,383.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 17/2565 ลว. 28 ธ.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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