
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างผลิตต้นฉบับหนังสือประมวลภาพพระภารกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 4,000,000.00         3,999,125.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ผโลไท ดีไซน์ จ ากัด 3,999,125.00       บริษัท ผโลไท ดีไซน์ จ ากัด 3,999,125.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 64/2562 ลว. 25 ก.ย. 62

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

2 ท่ีปรึกษาโครงการจัดหมวดหมู่อาชญากรรมในกฎหมายไทยเข้ากับหมวดหมู่ตามมาตรฐานระหว่าง 1,300,000.00         1,300,000.00   เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,300,000.00       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,300,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 65/2562 ลว 26 ก.ย. 62

ประเทศว่าด้วยการจ าแนกประเภทอาชญากรรมเพ่ือประโยชน์ทางสถิติ ระยะท่ี 3

3 จ้างออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ RoLD Fellows 500,000.00            489,250.00      เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา  ศรีเสวก 489,250.00         นางสาววรัญญา  ศรีเสวก 489,250.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 66/2562 ลว 27 ก.ย. 62

4 จ้างบันทึกภาพและผลิตส่ือส าหรับใช้งานในกิจกรรม Borderless Youth Forum คร้ังท่ี 2 267,500.00            267,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. ไลบราร่ี จ ากัด 267,500.00         บริษัท พี. ไลบราร่ี จ ากัด 267,500.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 67/2562 ลว 27 ก.ย. 62

5 จ้างล่ามภาษาไทย - อังกฤษ พร้อมอุปกรณ์ ในวันท่ี 4 กันยายน 2562 ณ ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง 40,500.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด 40,125.00           บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด 40,125.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 206/2562 ลว. 2 ก.ย. 62

6 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง 20,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด 9,500.00             บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด 9,500.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 207/2562 ลว. 2 ก.ย. 62

7 จ้างผู้เช่ียวชาญประเมินเรือนจ าต้นแบบตามข้อก าหนดกรุงเทพ 150,000.00            100,000.00      เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล 100,000.00         มหาวิทยาลัยมหิดล 100,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 208/2562 ลว. 3 ก.ย. 62

8 จ้างผลิต Back drop และ Roll up พร้อมติดต้ัง 16,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท วาย อีเว้นท์ จ ากัด 15,515.00           บริษัท วาย อีเว้นท์ จ ากัด 15,515.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 209/2562 ลว. 3 ก.ย. 62

9 จ้างเหมาบริการเพ่ือด าเนินการด้านโลจิสติกส์ท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางเข้าร่วมงาน Yellow Ribbon 500,000.00            500,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเวนซีส์ เวเคช่ัน จ ากัด 500,000.00         บริษัท เซเวนซีส์ เวเคช่ัน จ ากัด 500,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 210/2562 ลว. 3 ก.ย. 62

Prison Run ณ ประเทศสิงคโปร์

10 ซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ (Hi speed Scanner) 60,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 58,850.00           บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 58,850.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 211/2562 ลว. 4 ก.ย. 62

11 จ้างล่ามแปลภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ งานประชุมสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “การลงโทษทางอาญากับ 16,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวบัวภรัตน์ชา  ภัทร์รภีอนันต์ 16,000.00           นางสาวบัวภรัตน์ชา  ภัทร์รภีอนันต์ 16,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 212/2562 ลว. 4 ก.ย. 62

หลักสิทธิมนุษย์ชน คร้ังท่ี 2 ในวันท่ี 6 กันยายน 2562

12 จ้างล่ามแปลภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ งานประชุมสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “การลงโทษทางอาญากับ 16,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวหน่ึงหทัย  แรงผลสัมฤทธ์ิ 16,000.00           นางสาวหน่ึงหทัย  แรงผลสัมฤทธ์ิ 16,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 213/2562 ลว. 4 ก.ย. 62

หลักสิทธิมนุษย์ชน คร้ังท่ี 2 ในวันท่ี 6 กันยายน 2562

13 จ้างเหมาบริการตู้อุปกรณ์แปลภาษาและอุปกรณ์หูฟัง พร้อมติดต้ัง งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ 21,935.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท บูมเมอแรง ออร์กาไนซ์ 21,935.00           บริษัท บูมเมอแรง ออร์กาไนซ์ 21,935.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 214/2562 ลว. 4 ก.ย. 62

เร่ือง “การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษย์ชน คร้ังท่ี 2 ในวันท่ี 6 กันยายน 2562

14 จ้างถ่ายภาพน่ิงงานประชุมสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษย์ชน 4,640.00               -                เฉพาะเจาะจง นายสัญญา  เย่ียงวรกุล 4,640.00             นายสัญญา  เย่ียงวรกุล 4,640.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 215/2562 ลว. 4 ก.ย. 62

คร้ังท่ี 2” ในวันท่ี 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม The Circle โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา

ศูนย์ราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักส่ี กรุงเทพฯ

15 จ้างถ่ายภาพเคล่ือนไหวงานประชุมสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษย์ชน 17,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ  โกวิทวงศา 17,000.00           นางสาวกมลวรรณ  โกวิทวงศา 17,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 216/2562 ลว. 4 ก.ย. 62

คร้ังท่ี 2” ในวันท่ี 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม The Circle โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา

ศูนย์ราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักส่ี กรุงเทพฯ

16 จ้างเช็คสภาพ ซ่อมแซมและบริการอะไหล่รถยนต์ จ านวน 5 คัน 60,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราวินเซอร์ จ ากัด 33,019.34           บริษัท พาราวินเซอร์ จ ากัด 33,019.34           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 217/2562 ลว. 4 ก.ย. 62

17 จ้างแปลหนังสือเร่ือง Surveying Victimization Experiences among Young People in Custody: 80,800.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภลักษณ์  อินทร์สุวรรณ์ 80,800.00           นางสาวสุภลักษณ์  อินทร์สุวรรณ์ 80,800.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 218/2562 ลว. 12 ก.ย. 62

Systematic Review of Methods and Tools ฉบับภาษาไทย

18 จ้างพิมพ์หนังสือเร่ือง Broken Child II: ประวัติการตกเป็นเหย่ือความรุนแรงของเด็กก่อนเข้าสู่ 128,400.00            128,400.00      เฉพาะเจาะจง รุ่งเจริญการพิมพ์ 128,400.00         รุ่งเจริญการพิมพ์ 128,400.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 219/2562 ลว. 12 ก.ย. 62

กระบวนการยุติธรรม

19 ซ้ืออุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 200,000.00            183,505.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 183,505.00         บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 183,505.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 220/2562 ลว. 18 ก.ย. 62

20 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. 221/2562 ลว. 18 ก.ย. 62

Narendiradebyavati Kromluangrajasarinisiribajra Mahavajrarajadhita (เพ่ิมเติม)

21 จ้างผลิตหนังสือ “เสียงก้องจากร้องแง” จ านวน 2,500 เล่ม 170,000.00            168,525.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 168,525.00         บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 168,525.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 222/2562 ลว. 23 ก.ย. 62

22 จ้างออกแบบ จัดวาง ปก เน้ือหาและภาพประกอบ หนังสือค าแปลยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการ 96,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล  กุลฉันทรุจิกร 96,000.00           นางสาวดวงกมล  กุลฉันทรุจิกร 96,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 223/2562 ลว. 23 ก.ย. 62

ในเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

23 ซ้ือระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 500,000.00            499,690.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พรหมประสาน เทคโนโลยี เน็ตเวิร์ค จ ากัด 499,690.00         บริษัท พรหมประสาน เทคโนโลยี เน็ตเวิร์ค จ ากัด 499,690.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 224/2562 ลว. 24 ก.ย. 62

24 จ้างผลิตเอกสารวิชาการ รายงานการส ารวจข้อมูลและสถิติผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 300,000.00            270,710.00      เฉพาะเจาะจง รุ่งเจริญการพิมพ์ 270,710.00         รุ่งเจริญการพิมพ์ 270,710.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 225/2562 ลว. 24 ก.ย. 62

และปี พ.ศ. 2561

25 จ้างท ากราฟฟิก จ านวน 10 ช้ิน 60,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวรินรดา  บุญดีสกุลโชค 33,019.34           นางสาวรินรดา  บุญดีสกุลโชค 33,019.34           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 226/2562 ลว. 25 ก.ย. 62

26 จ้างแปลยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการในเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อ 42,500.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวมิงค์  สวัสดีผล 42,500.00           นางสาวมิงค์  สวัสดีผล 42,500.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 227/2562 ลว. 27 ก.ย. 62

ต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ฉบับปรับปรุง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน กันยำยน 2562

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


