
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างเหมาบริการต้นไม้ประดับ ตกแต่งภายในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคารบี ช้ัน 15 - 16 120,000.00           117,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สวนอรุณ จ ากัด 117,700.00      บริษัท สวนอรุณ จ ากัด 117,700.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 10/2563 ลว 6 พ.ย. 62

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2 จ้างจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์อาวุโสในภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการบริหารจัดการผู้ต้องขังหญิง 3,750,000.00         3,744,786.00   คัดเลือก บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 3,744,786.00   บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 3,744,786.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 11/2563 ลว 11 พ.ย. 62

ตามข้อก าหนดกรุงเทพ คร้ังท่ี 4 บริษัท ออกาไนซ์ ดับเบ้ิลดี จ ากัด 4,098,903.00   และราคาต่ าสุด

บริษัท แบงค์คอก ไรเดอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 4,198,680.00   

3 จ้างเหมาบริการรับ – ส่ง เอกสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 230,000.00           219,660.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 219,660.00      บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 219,660.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 12/2563 ลว 13 พ.ย. 62

4 จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส ารอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 180,000.00           173,340.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 173,340.00      บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 173,340.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 13/2563 ลว 15 พ.ย. 62

5 จ้างท ารายงานการศึกษาวิจัยเชิงลึกความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 1,000,000.00         1,000,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาววีนันท์กานต์ รุจิภักด์ิ 1,000,000.00   นางสาววีนันท์กานต์ รุจิภักด์ิ 1,000,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 14/2563 ลว 29 พ.ย. 62

6 ซ้ือหนังสือเพ่ือใช้ในการสนับสนุนงานสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 30,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 29,603.70       บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 29,603.70       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 19/2563 ลว. 1 พ.ย. 62

7 จ้างจัดท าวีดิทัศน์ (Post Production) ภายใต้โครงการเรือนจ าต้นแบบเชิงลึก ประจ าปีงบประมาณ 80,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญ์ฌาภัค เพรสลียานนท์ 80,000.00       นางสาวพิชญ์ฌาภัค เพรสลียานนท์ 80,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 20/2563 ลว. 1 พ.ย. 62

พ.ศ. 2563

8 จ้างจัดท ารายงานทบทวนโครงการวิจัยเร่ือง การต่อต้านภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ท่ีเกิด 200,000.00           200,000.00      เฉพาะเจาะจง นายธนัทเทพ  เธียรประสิทธ์ิ 200,000.00      นายธนัทเทพ  เธียรประสิทธ์ิ 200,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 21/2563 ลว. 8 พ.ย. 62

จากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากมุมมองของประเทศไทยภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน

9 จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมส าหรับจัดท าเงินเดือนและระบบ E-slip 14,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จ ากัด 12,104.38       บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จ ากัด 12,104.38       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 22/2563 ลว. 11 พ.ย. 62

10 จ้างตรวจเช็คสภาพ ล้างท าความสะอาดและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศของสถาบัน ช้ัน 15 และช้ัน 16 20,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส  จ ากัด 17,334.00       บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส  จ ากัด 17,334.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 23/2563 ลว. 11 พ.ย. 62

11 จ้างซ่อมรถยนต์อัลพาร์ต หมายเลขทะเบียน 2 กฌ 8023 20,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราวินเซอร์ จ ากัด 16,104.57       บริษัท พาราวินเซอร์ จ ากัด 16,104.57       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 24/2563 ลว. 11 พ.ย. 62

12 จ้างด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนปัจจัยความเส่ียงและการปรับปรุงการควบคุมภายในของ 50,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นายธนาวิชญ์  จินดาประดิษฐ์ 50,000.00       นายธนาวิชญ์  จินดาประดิษฐ์ 50,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 25/2563 ลว. 12 พ.ย. 62

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  ระหว่างวันท่ี 15 - 16 พฤศจิกายน 2562

13 จ้างผลิตเอกสาร Implementing the Bangkok Rules: An Action Planning Workbook 22,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นายธีรชัย  ผาสุข 21,076.00       นายธีรชัย  ผาสุข 21,076.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 26/2563 ลว. 14 พ.ย. 62

14 จ้างผลิตเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5,000.00               -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 4,815.00         บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 4,815.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 27/2563 ลว. 18 พ.ย. 62

15 จ้างผลิตส่ิงของเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการส่ือสารการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร ประจ าปีงบ 500,000.00           492,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 492,200.00      บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 492,200.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 28/2563 ลว. 18 พ.ย. 62

ประมาณ พ.ศ. 2563

16 จัดซ้ือลิขสิทธ์ิและบ ารุงรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) ปีงบประมาณ 240,000.00           235,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด 235,400.00      บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด 235,400.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 29/2563 ลว. 20 พ.ย. 62

พ.ศ. 2563

17 จ้างตรวจสอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 180,000.00           180,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ส านักงานสามสิบส่ี ออดิต จ ากัด 180,000.00      บริษัท ส านักงานสามสิบส่ี ออดิต จ ากัด 180,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 30/2563 ลว. 21 พ.ย. 62

18 จ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร (ตู้) (แวนจูร่ี) หมายเลขทะเบียน ฮม 7061 20,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย  ใจเย็น 15,880.00       นายสุรชัย  ใจเย็น 15,880.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 31/2563 ลว. 21 พ.ย. 62

19 จ้างออกแบบ อ านวยการ และบริหารจัดการการจัดนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน ในการประชุม 500,000.00           499,690.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. ไลบราร่ี จ ากัด 499,690.00      บริษัท พี. ไลบราร่ี จ ากัด 499,690.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 32/2563 ลว. 26 พ.ย. 62

Asia-Pacific Ministerial Conference on Beijing+25 Review

20 จ้างถ่ายภาพน่ิงการเสวนาทางวิชาการว่าด้วยการใช้การกีฬาเพ่ือการป้องกันอาชญากรรมและ 6,000.00               -                เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 6,000.00         นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 6,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 33/2563 ลว. 26 พ.ย. 62

ความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มเยาวชน

21 จ้างถ่ายภาพเคล่ือนไหวการเสวนาทางวิชาการว่าด้วยการใช้การกีฬาเพ่ือการป้องกันอาชญากรรม 16,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญ์ฌาภัค  เพรสลียานนท์ 16,000.00       นางสาวพิชญ์ฌาภัค  เพรสลียานนท์ 16,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 34/2563 ลว. 26 พ.ย. 62

และความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มเยาวชน

22 จ้างออกแบบและจัดนิทรรศการการเสวนาทางวิชาการว่าด้วยการใช้การกีฬาเพ่ือการป้องกัน 260,000.00           255,730.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. ไลบราร่ี จ ากัด 255,730.00      บริษัท พี. ไลบราร่ี จ ากัด 255,730.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 35/2563 ลว. 26 พ.ย. 62

อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มเยาวชน

23 จ้างผลิตผ้าหุ้มขวดน้ า จ านวน 100 ใบ 12,000.00             -                เฉพาะเจาะจง ทัณฑสถานหญิงกลาง 12,000.00       ทัณฑสถานหญิงกลาง 12,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 36/2563 ลว. 27 พ.ย. 62

24 จ้างถ่ายภาพน่ิงส าหรับงานเสวนา RoLD Forum ในหัวข้อ “Financing Social Innovation” 6,000.00               -                เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 6,000.00         นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 6,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 37/2563 ลว. 29 พ.ย. 62

25 จ้างถ่ายวิดีโอส าหรับงานเสวนา RoLD Forum ในหัวข้อ “Financing Social Innovation” 10,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญ์ฌาภัค  เพรสลียานนท์ 10,000.00       นางสาวพิชญ์ฌาภัค  เพรสลียานนท์ 10,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 38/2563 ลว. 29 พ.ย. 62

26 จ้างผลิตกระเป๋าใส่นามบัตรเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขัง จ านวน 500 ช้ิน 150,000.00           -                เฉพาะเจาะจง เรือนจ ากลางสมุทรปราการ 150,000.00      เรือนจ ากลางสมุทรปราการ 150,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 39/2563 ลว. 29 พ.ย. 62

27 ซ้ือแบบส ารวจบุคลิกภาพ (Personality and Job Preferences Test) 32,100.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จ ากัด 32,100.00       บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จ ากัด 32,100.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 40/2563 ลว. 29 พ.ย. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือข

อตกลงในกำรซ้ือ


