
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างจัดการประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับการใช้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการป้องกันอาชญากรรม 4,200,000.00          4,200,000.00   คัดเลือก บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากัด 4,200,000.00     บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากัด 4,200,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 15/2563 ลว 9 ธ.ค. 62

และความยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชน บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 4,268,658.00     และราคาต่ าสุด

2 จ้างดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 260,000.00            255,730.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทิร์นออน โซลูช่ัน จ ากัด 255,730.00       บริษัท เทิร์นออน โซลูช่ัน จ ากัด 255,730.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 16/2563 ลว 12 ธ.ค. 62

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3 จ้างจัดท าโครงการจัดการความรู้และส่ือสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2,000,000.00          1,999,830.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ ากัด 1,999,830.00     บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ ากัด 1,999,830.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 17/2563 ลว 25 ธ.ค. 62

4 จ้างแปลหนังสือเร่ือง Troubled Childhood I และ Troubled Childhood II จากภาษาไทยเป็น 240,000.00            240,000.00     เฉพาะเจาะจง ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 240,000.00       ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 240,000.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 41/2563 ลว. 3 ธ.ค. 62

ภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 จ้างแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เร่ืองประเทศไทยเร่ิมแคมเปญ “กีฬา” ฟ้ืนฟูเยียวยา 4,550.00                -                เฉพาะเจาะจง นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม 4,550.00           นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม 4,550.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 42/2563 ลว. 6 ธ.ค. 62

เยาวชนผู้กระท าผิด 

6 จ้างจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์กิจกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงเพ่ือพัฒนา 46,000.00              -                เฉพาะเจาะจง นางจิรพร  สุเมธีประสิทธ์ิ 46,000.00         นางจิรพร  สุเมธีประสิทธ์ิ 46,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 43/2563 ลว. 6 ธ.ค. 62

เป็นแผนควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงเพ่ือพัฒนาเป็นแผนควบคุมภายในและแผนบริหารความเส่ียง

ประจ าปี 2563 และรายงานตามแบบฟอร์มและกรอบ พรบ.วินัยการเงินการคลัง 

7 จ้างเหมาบริการล่ามแปลภาษาและแปลเอกสารภาษาอังกฤษ - เขมร 2,070 USD -                เฉพาะเจาะจง Mr. Cheung  Bunleng 2,070 USD Mr. Cheung  Bunleng 2,070 USD คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 44/2563 ลว. 9 ธ.ค. 62

66,240.00              66,240.00         66,240.00       

8 จ้างถ่ายภาพน่ิงภาพน่ิงการประชุมนานาชาติว่าด้วยนโยบายกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 6,000.00                -                เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 6,000.00           นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 6,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 45/2563 ลว. 12 ธ.ค. 62

กับการจัดการทรัพยากรน  าของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ล 

9 จ้างถ่ายภาพน่ิงพิธีเปิดการประชุมผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับการใช้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการป้องกัน 18,000.00              -                เฉพาะเจาะจง นายภาวิต  สุวจิตตานนท์ 18,000.00         นายภาวิต  สุวจิตตานนท์ 18,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 46/2563 ลว. 12 ธ.ค. 62

อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชน ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 

10 จ้างถ่ายภาพเคล่ือนไหวพิธีเปิดการประชุมผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับการใช้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการป้องกัน 27,000.00              -                เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญ์ฌาภัค  เพรสลียานนท์ 27,000.00         นางสาวพิชญ์ฌาภัค  เพรสลียานนท์ 27,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 47/2563 ลว. 12 ธ.ค. 62

อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชน ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 

11 จ้างออกแบบและผลิตนิทรรศการการประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญนานาชาติว่าด้วย เร่ืองการใช้กีฬาใน 500,000.00            470,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากัด 470,000.00       บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากัด 470,000.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 48/2563 ลว. 13 ธ.ค. 62

การป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มเยาวชน 

12 จ้างท ารายงานการศึกษาวิจัยสถานะของการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศไทย 500,000.00            500,000.00     เฉพาะเจาะจง Mr. Yvon Dandurand 500,000.00       Mr. Yvon Dandurand 500,000.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 49/2563 ลว. 13 ธ.ค. 62

13 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน  ามันเชื อเพลิง ระหว่างวันท่ี 19 - 20 ธันวาคม 2562 14,000.00              -                เฉพาะเจาะจง นายจุลปิยะ  เย็นสบาย 14,000.00         นายจุลปิยะ  เย็นสบาย 14,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 50/2563 ลว. 18 ธ.ค. 62

ไปกลับกรุงเทพ - จังหวัดนครนายก

14 จ้างผลิต Black drop และ Row up ส าหรับงานเสวนาเครือข่ายนักบริหารด้านหลักนิติธรรมและ 35,000.00              -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูช่ันส์ จ ากัด 10,849.80         บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูช่ันส์ จ ากัด 10,849.80       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 51/2563 ลว. 18 ธ.ค. 62

การพัฒนา ในวันศุกร์ท่ี 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ 

15 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ส าหรับงานเสวนาเครือข่ายนักบริหารด้านหลักนิติธรรมและ 25,000.00              -                เฉพาะเจาะจง บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จ ากัด 21,400.00         บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จ ากัด 21,400.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 52/2563 ลว. 18 ธ.ค. 62

การพัฒนา ในวันศุกร์ท่ี 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ 

16 จ้างด าเนินการบริการอุปกรณ์ตู้แปลภาษา พร้อมล่ามแปลภาษาฉับพลัน 145,000.00            40,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวิเชษฐ  อรุณรุ่งเลิศ 40,000.00         นายวิเชษฐ  อรุณรุ่งเลิศ 40,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 53/2563 ลว. 24 ธ.ค. 62

17 ซื อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 160,000.00            154,615.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรีจ ากัด 154,615.00       บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรีจ ากัด 154,615.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 54/2563 ลว. 24 ธ.ค. 62

18 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน  ามันเชื อเพลิง จ านวน 2 คัน ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 7,500.00                -                เฉพาะเจาะจง นายจุลปิยะ  เย็นสบาย 5,000.00           นายจุลปิยะ  เย็นสบาย 5,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 55/2563 ลว. 24 ธ.ค. 62

จากโรงแรมโรงแรมโอเรียลเต็ล เรสซิเดนซ์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Arkki Thailand

19 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม 35,000.00              -                เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเรียลเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ จ ากัด 19,500.00         บริษัท โอเรียลเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ จ ากัด 19,500.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 56/2563 ลว. 24 ธ.ค. 62

ในวันศุกร์ท่ี 26 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมโอเรียลเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ

20 จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14,900.00              -                เฉพาะเจาะจง นายสารสิทธ์ิ  ประคองพันธ์ 14,900.00         นายสารสิทธ์ิ  ประคองพันธ์ 14,900.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 57/2563 ลว. 24 ธ.ค. 62

21 จ้างถ่ายภาพน่ิงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม 5,000.00                -                เฉพาะเจาะจง นายภาวิต  สุวจิตตานนท์ 5,000.00           นายภาวิต  สุวจิตตานนท์ 5,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 58/2563 ลว. 25 ธ.ค. 62

ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ

22 จ้างผลิตส่ิงของเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร ประจ าปีงบประมาณ 11,022.00              -                เฉพาะเจาะจง ทัณฑสถานหญิงกลาง 11,022.00         ทัณฑสถานหญิงกลาง 11,022.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 59/2563 ลว. 25 ธ.ค. 62

พ.ศ. 2563 ครั งท่ี 3 (ปักกระเป๋าตราสัญลักษณ์สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ขนาด 2 ซม. 

จ านวน 501 ใบ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


