
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 ซ้ือพ้ืนท่ีส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เผยแพร่บทบาทภารกิจและ 449,400.00            449,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 449,400.00          บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 449,400.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 23/2563 ลว 5 ก.พ. 63

กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ

2 ซ้ือพ้ืนท่ีส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ของหนังสือพิมพ์มติชน เผยแพร่บทบาทภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ 190,000.00            190,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 190,000.00          บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 190,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 24/2563 ลว 5 ก.พ. 63

ของสถาบันฯ

3 จ้างด าเนินการศึกษาดูงาน RoLD Fellows แนวปฏิบัติท่ีดีในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและกลับคืนสู่ 1,500,000.00         1,444,890.49        คัดเลือก บริษัท เอสเต้ ฮอลิเดย์ จ ากัด 1,444,890.49        บริษัท เอสเต้ ฮอลิเดย์ จ ากัด 1,444,890.49        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 25/2563 ลว 6 ก.พ. 63

สังคมของผู้พ้นโทษ และแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน ระหว่างวันท่ี 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 และราคาต่ าสุด

ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่

4 จ้างอ านวยการการจัดประชุมเวทีสาธารณะ คร้ังท่ี ๑๐ (10th TIJ Public Forum) 2,500,000.00         2,354,000.00        คัดเลือก บริษัท ไซด์คิก จ ากัด 2,354,000.00        บริษัท ไซด์คิก จ ากัด 2,354,000.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 26/2563 ลว 17 ก.พ. 63

บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากัด 2,480,000.00        และราคาต่ าสุด

5 จ้างจัดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา คร้ังท่ี 2 4,500,000.00         4,472,600.00        คัดเลือก บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 4,451,200.00        บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 4,451,200.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 27/2563 ลว 20 ก.พ. 63

และการประชุมเวทีเยาวชน บริษัท ออกาไนซ์ ดับเบ้ิลดี จ ากัด 4,472,600.00        และราคาต่ าสุด

บริษัท โชว์ไทม์ ครีเอช่ัน จ ากัด 4,499,350.00        

6 จ้างการด าเนินงานด้านการสร้างเสริมประสิทธิภาพการส่ือสารภาพลักษณ์และเผยแพร่องค์ความรู้ 3,000,000.00         2,450,300.00        คัดเลือก บริษัท โน้ตเอเบ้ิล แบงค์คอก จ ากัด 2,450,300.00        บริษัท โน้ตเอเบ้ิล แบงค์คอก จ ากัด 2,450,300.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 28/2563 ลว 21 ก.พ. 63

ของสถาบันฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บริษัท คอนเซปท์ เพลย์ มาเก็ตต้ิง โซลูช่ัน จ ากัด 2,889,000.00        และราคาต่ าสุด

บริษัท ไอเดีย มิกซ์ จ ากัด 3,042,000.00        

7 จ้างจัดท างานวิจัยเร่ือง “ถอดบทเรียนการขับเคล่ือนการสร้างวัฒนธรรมการเคารพกติกาในสถานศึกษา” 500,000.00            500,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอภินันท์  ธรรมเสนา 500,000.00          นายอภินันท์  ธรรมเสนา 500,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 29/2563 ลว 21 ก.พ. 63

8 จ้างวางแผนและสนับสนุนการด าเนินงานสร้างเสริมประสิทธิภาพการส่ือสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร 500,000.00            445,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสถาพร  พงษ์พิพัฒน์วัฒนา 445,000.00          นายสถาพร  พงษ์พิพัฒน์วัฒนา 445,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 30/2563 ลว 24 ก.พ. 63

9 จ้างผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนากระบวนการท างานขององค์กร (Process Improvement) ระยะท่ี 3 360,000.00            360,000.00          เฉพาะเจาะจง นายธฤตวัน  วนาพัทธ์ 360,000.00          นายธฤตวัน  วนาพัทธ์ 360,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 31/2563 ลว 26 ก.พ. 63

10 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องบริการแม่ข่าย (Server room) ช้ัน 15 5,000.00               -                    เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 4,280.00             บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 4,280.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 97/2563 ลว. 12 ก.พ. 63

11 จ้างเหมาบริการ cloud server ส าหรับเว็บไซต์ของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 170,000.00            169,488.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวช่ัน โซลูช่ันแอนด์เซอร์วิส จ ากัด 169,488.00          บริษัท อินโนเวช่ัน โซลูช่ันแอนด์เซอร์วิส จ ากัด 169,488.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 98/2563 12 ก.พ. 63

12 จัดซ้ือชุดโปรแกรมจัดการส านักงานและชุดโปรแกรมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใช้งาน 430,000.00            428,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 428,000.00          บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 428,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 99/2563 12 ก.พ. 63

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

13 จ้างผลิตส่ิงของเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร ประจ าปีงบประมาณ 60,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง นางอัญชลี  ชาลีจันทร์ 52,500.00            นางอัญชลี  ชาลีจันทร์ 52,500.00            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 100/2563 18 ก.พ. 63

พ.ศ. 2563 คร้ังท่ี 8

14 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิงในวันท่ี 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 10,500.00             -                    เฉพาะเจาะจง นายอัยวีณ์  โอภาสสุริยัน 9,600.00             นายอัยวีณ์  โอภาสสุริยัน 9,600.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 101/2563 18 ก.พ. 63

จ านวน 1 คัน ไปกลับกรุงเทพ - จังหวัดจันทบุรี

15 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 52,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 39,798.30            บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 39,798.30            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 102/2563 19 ก.พ. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


