
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 เช่าพ้ืนท่ีอาคารจีพีเอฟ ถนนวิทยุ ช้ันท่ี 15 และช้ันท่ี 16 ส าหรับเป็นท่ีท าการสถาบันเพ่ือการยุติธรรม 22,000,000.00       21,964,440.00   เฉพาะเจาะจง กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 21,964,440.00   กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 21,964,440.00   ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า จีพีเอฟ 021/2562 ลว. 1 ต.ค. 62

แห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2 จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 520,000.00           513,600.00       คัดเลือก บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด 513,600.00       บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด 513,600.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 1/2563 ลว. 11 ต.ค. 62

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 513,600.00       และได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 500,760.00       

3 จ้างเหมาบริการก าจัดแมลงสาบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 80,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท เนเจอร์เฮิร์บ โซลูช่ัน จ ากัด 68,000.00         บริษัท เนเจอร์เฮิร์บ โซลูช่ัน จ ากัด 68,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 2/2563 ลว. 10 ต.ค. 62

4 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จ านวน 4 เคร่ือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 200,000.00           -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 97,584.00         บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 97,584.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 3/2563 ลว. 15 ต.ค. 62

5 จ้างสถาปนิกท่ีปรึกษาในการก่อสร้างอาคารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 1,040,000.00        1,037,400.00     เฉพาะเจาะจง นายสัมภาษณ์ ชนานิยม 1,037,400.00     นายสัมภาษณ์ ชนานิยม 1,037,400.00     ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 4/2563 ลว. 15 ต.ค. 62

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

6 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย อาคารจีพีเอฟ 800,000.00           720,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรธนะสิน คลีนน่ิง แอนด์ ซัพพลาย 720,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรธนะสิน คลีนน่ิง แอนด์ ซัพพลาย 720,000.00       ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 5/2563 ลว. 16 ต.ค. 62

ช้ัน 15 และช้ัน 16 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7 จ้างเหมาบริการพ้ืนท่ีเก็บครุภัณฑ์ส านักงาน เอกสาร และส่ิงของ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 160,000.00           154,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ขนย้าย จ ากัด 154,080.00       บริษัท บางกอก ขนย้าย จ ากัด 154,080.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 6/2563 ลว. 17 ต.ค. 62

8 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 6 อัตรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1,650,000.00        1,617,840.00     e-bidding บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ ากัด 1,409,904.00     บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ ากัด 1,409,904.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 7/2563 ลว. 18 ต.ค. 62

บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) 1,432,944.00     และราคาต่ าสุด

บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จ ากัด 1,529,147.70     

บริษัท สปีด้ี แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 1,561,680.00     

9 ซ้ือขายหนังสือพิมพ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 80,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด 79,710.00         บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด 79,710.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 8/2563 ลว. 24 ต.ค. 62

10 จ้างผู้ช่วยนักวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือตอบเป้าหมายท่ี 16 111,000.00           111,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวตติยา ปัฐยาวัต 111,000.00       นางสาวตติยา ปัฐยาวัต 111,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 9/2563 ลว. 30 ต.ค. 62

ของการพัฒนาท่ีย่ังยืน

11 จ้างซ่อมเคร่ืองชงกาแฟของสถาบันฯ 5,000.00              -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพย์ธนาพร จ ากัด 450.00             บริษัท ทิพย์ธนาพร จ ากัด 450.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 1/2563 ลว. 4 ต.ค. 62

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 17 รายการ 80,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 25,091.50         บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 25,091.50         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 2/2563 ลว. 4 ต.ค. 62

13 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 80,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 52,258.80         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 52,258.80         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 3/2563 ลว. 4 ต.ค. 62

14 จัดซ้ือชุดสายปล๊ัก USB Station 5,000.00              -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท อิเล็คตัน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 3,009.38           บริษัท อิเล็คตัน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 3,009.38           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 4/2563 ลว. 4 ต.ค. 62

15 เช่าอุปกรณ์การถ่ายวีดิทัศน์ ส าหรับถ่ายวีดีทัศน์เพ่ือน าไปใช้ในงานประชุมคณะท่ีปรึกษาของการประชุม 24,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง นายจักริน  เก้าพัฒนสกุล 24,000.00         นายจักริน  เก้าพัฒนสกุล 24,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 5/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

อาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา คร้ังท่ี 2

16 จ้างตกแต่งสถานท่ี จัดท าของท่ีระลึก บันทึกภาพน่ิง บันทึกภาพเคล่ือนไหวและจัดท าวีดิทัศน์ประมวลภาพ 170,000.00           165,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 165,000.00       บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 165,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 6/2563 ลว. 10 ต.ค. 62

การประชุมคณะท่ีปรึกษาการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา คร้ังท่ี 2

17 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 4 คัน ณ จังหวัดภูเก็ต 42,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง นายปิยะวัฒน์  บัวชนิด 41,600.00         นายปิยะวัฒน์  บัวชนิด 41,600.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 7/2563 ลว. 10 ต.ค. 62

18 ซ้ือโคมไฟดาวน์ไลท์และหลอดไฟพร้อมติดต้ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 140,000.00           135,890.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีแซด มีเดีย 135,890.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีแซด มีเดีย 135,890.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 8/2563 ลว. 17 ต.ค. 62

19 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับห้องผู้อ านวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จ านวน 5 รายการ 150,000.00           124,039.75       เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 124,039.75       บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 124,039.75       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 9/2563 ลว. 18 ต.ค. 62

20 จ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในงานประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยอาชญากรรมและสถิติใน 40,660.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโวร่ี สมาร์ท ดิจิทอล จ ากัด 40,660.00         บริษัท ไอโวร่ี สมาร์ท ดิจิทอล จ ากัด 40,660.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 10/2563 ลว. 18 ต.ค. 62

กระบวนการยุติธรรม คร้ังท่ี 3

21 ซ้ือยางรถยนต์ พร้อมติดต้ัง 26,980.66             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท บี-ควิก จ ากัด สาขาสาทรเหนือ 24,660.00         บริษัท บี-ควิก จ ากัด สาขาสาทรเหนือ 24,660.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 11/2563 ลว. 18 ต.ค. 62

22 จ้างถ่ายภาพและขยายภาพ งาน Regional Training Workshop on Restorative Justice Programmes 35,750.00             -                  เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์ 35,750.00         นางสาวปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์ 35,750.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 12/2563 ลว. 25 ต.ค. 62

and Training of the Trainers Workshop on Restorative Justice Programmes 

23 จ้างล่ามแปลภาษา พร้อมชุดหูฟัง ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเก่ียวกับกระบวนการ 80,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง PT. Cakrawala Muda Mandiri 73,470.00         PT. Cakrawala Muda Mandiri 73,470.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 13/2563 ลว. 25 ต.ค. 62

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

24 จ้างผลิตเอกสาร ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 15,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุ ก๊อปป้ี 1995 5,034.89           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุ ก๊อปป้ี 1995 5,034.89           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 14/2563 ลว. 25 ต.ค. 62

25 จ้างแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย งาน Special Focus 2019: Healthcare in Prisons 18,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม 18,000.00         นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม 18,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 15/2563 ลว. 28 ต.ค. 62

26 จ้างผลิตบอร์ดนิทรรศการ (Black drop และ Roll up) 25,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จ ากัด 12,454.80         บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จ ากัด 12,454.80         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 16/2563 ลว. 29 ต.ค. 62

27 จ้างถ่ายภาพน่ิง 6,000.00              -                  เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์ 6,000.00           นางสาวปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์ 6,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 17/2563 ลว. 29 ต.ค. 62

28 จ้างบันทึกภาพวิดีโอ 10,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญ์ฌาภัค เพรสลียานนท์ 10,000.00         นางสาวพิชญ์ฌาภัค เพรสลียานนท์ 10,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 18/2563 ลว. 29 ต.ค. 62

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตก

ลงในกำรซ้ือ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย


