
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างที่ปรึกษาโครงการน าร่องการประเมินความหวาดกลัวอาชญากรรมและความเชื่อมั่นของคนที่มีต่อชุมชน 500,000.00            500,000.00      เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 500,000.00      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 500,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 45/2562 ลว. 1 พ.ค. 62

2 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการด าเนินโครงการส่งเสริมให้มีเรือนจ าต้นแบบตามข้อก าหนดกรุงเทพ 500,000.00            500,000.00      เฉพาะเจาะจง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 500,000.00      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 500,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 46/2562 ลว. 1 พ.ค. 62

3 จ้างท าแบบสอบถามออนไลน์ ส่ือแอนิเมชั่น และส่ือประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ตามโครงการส ารวจต้นทุน 633,975.00            633,975.00      คัดเลือก บริษัท ไอโวร่ี สมาร์ท ดิจิทอล จ ากัด 633,975.00      บริษัท ไอโวร่ี สมาร์ท ดิจิทอล จ ากัด 633,975.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 47/2562 ลว. 7 พ.ค. 62

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม บริษัท ดีไลท์ โซลูชั่น จ ากัด 696,035.00      

ที่ดูแลเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด และถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน บริษัท เอส พี ซี ซอฟต์ จ ากัด 724,925.00      

4 จ้างออกแบบและจัดนิทรรศการ เร่ือง “การป้องกันอาชญากรรมเยาวชนโดยอาศัยกีฬาและนวัตกรรมใหม่” 2,000,000.00         1,469,752.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ี ไลบราร่ี จ ากัด 1,469,752.00    บริษัท พ.ี ไลบราร่ี จ ากัด 1,469,752.00    คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 48/2562 ลว. 10 พ.ค. 62

(Integrating sport and innovation in youth crime prevention : A new horizon)

5 จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบเคร่ืองมือส ารวจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่นยืน ตัวชี้วัดที่ ๑๖.๑.๓ 500,000.00            500,000.00      เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 500,000.00      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 500,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 49/2562 ลว. 16 พ.ค. 62

การตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ และเพศ ตัวชี้วัดที่ ๑๖.๑.๔ ความรู้สึกปลอดภัยจาก

จากอาชญากรรม และตัวชี้วัดที่ ๑๖.๓.๑ การรายงานเหตุการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่

6 ซ้ือขายครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1,900,000.00         1,900,000.00    e-bidding บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จ ากัด 1,898,000.00    บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จ ากัด 1,898,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 50/2562 ลว. 27 พ.ค. 62

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 1,899,900.00    

7 จ้างพิมพ์รูปเล่มหนังสือเร่ือง Broken Child: ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของเด็กก่อนเข้าสู่ 123,050.00            123,050.00      เฉพาะเจาะจง รุ่งเจริญการพิมพ์ 123,050.00      รุ่งเจริญการพิมพ์ 123,050.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 121/2562 ลว. 3 พ.ค. 62

กระบวนการยุติธรรม

8 ซ้ือพื้นที่ส่ือออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 154,593.60            154,593.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 154,593.60      บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 154,593.60      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 122/2562 ลว. 3 พ.ค. 62

บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

9 เช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2562 12,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากัด 12,000.00        บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากัด 12,000.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 123/2562 ลว. 7 พ.ค. 62

ณ โรงแรมอโนมา ถนนราชด าริ กรุงเทพมหานคร

10 จ้างถ่ายภาพการจัดประชุมติดตามการด าเนินงานเตรียมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ 12,840.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท แอด ออน จ ากัด 12,840.00        บริษัท แอด ออน จ ากัด 12,840.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 124/2562 ลว. 8 พ.ค. 62

ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 28 และเล้ียงรับรองนนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงยุติธรรม

11 จ้างถ่ายภาพงานเสวนาเครือข่ายนักบริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา คร้ังที่ 2 7,000.00               -                เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 7,000.00         นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 7,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 125/2562 ลว. 8 พ.ค. 62

12 ซ้ือสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบการสร้างและส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 14,980.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท แท็กซ่ีเมล จ ากัด 14,980.00        บริษัท แท็กซ่ีเมล จ ากัด 14,980.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 126/2562 ลว. 14 พ.ค. 62

13 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และแผน ชั้น 16 1,926.00               -                เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส  จ ากัด 1,926.00         บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส  จ ากัด 1,926.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 127/2562 ลว. 14 พ.ค. 62

14 จ้างผลิตวีดีทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม 47,080.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท คอร์ ทีวี จ ากัด 47,080.00        บริษัท คอร์ ทีวี จ ากัด 47,080.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 128/2562 ลว. 14 พ.ค. 62

15 เช่าอุปกรณ์การถ่ายภาพและวีดีทัศน์ ส าหรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ 43,200.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญฌ์าภัค  เพรสลียานนท์ 43,200.00        นางสาวพิชญฌ์าภัค  เพรสลียานนท์ 43,200.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 129/2562 ลว. 14 พ.ค. 62

ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 28 ในวันที่ 18 - 25 พฤษภาคม 2562

16 จ้างซ่อมเคร่ืองน าเสนอข้อมูลแบบไร้สาย (Wolf vision CYNAP) 42,000.00             -                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีแซด มีเดีย 41,195.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีแซด มีเดีย 41,195.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 130/2562 ลว. 17 พ.ค. 62

17 จ้างผลิตเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ คร้ังที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 23,245.75        บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 23,245.75        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 131/2562 ลว. 17 พ.ค. 62

18 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 300,000.00            299,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเอ็กเปรสแทรเวลเซอร์วิส จ ากัด 299,600.00      บริษัท สยามเอ็กเปรสแทรเวลเซอร์วิส จ ากัด 299,600.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 132/2562 ลว. 17 พ.ค. 62

4 มิถุนายน 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

19 จ้างแปลคู่มือการฝึกอบรม “LineUp LiveUp” จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 66,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวมิงค์  สวัสดีผล 66,000.00        นางสาวมิงค์  สวัสดีผล 66,000.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 133/2562 ลว. 21 พ.ค. 62

20 จ้างจัดท ารายงานการศึกษา หัวข้อ “พันธกรณีและมาตรการระหว่างประเทศในการจัดการกับอาชญากรรม 200,000.00            200,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวศิน  ปั้นทอง 200,000.00      นายวศิน  ปั้นทอง 200,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 134/2562 ลว. 21 พ.ค. 62

ไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญงิและเด็ก และข้อเสนอแนะส าหรับประเทศไทย”

21 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเชื้อเพลิง 31,500.00             -                เฉพาะเจาะจง นายสุภโชค  จันทร์ทอง 29,400.00        นายสุภโชค  จันทร์ทอง 29,400.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 135/2562 ลว. 21 พ.ค. 62

22 ซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (External Harddisk) จ านวน 2 รายการ 35,000.00             -                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีแซด มีเดีย 30,495.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีแซด มีเดีย 30,495.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 136/2562 ลว. 23 พ.ค. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จำง เลขที่และวันที่ของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


