
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างผลิตส่ือการสอนทักษะชีวิตส าหรับเยาวชน (เกมออกไปข้างใน) 500,000.00           494,340.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คลับ ครีเอทีฟ จ ากัด 494,340.00      บริษัท คลับ ครีเอทีฟ จ ากัด 494,340.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 39/2563 ลว 3 เม.ย. 63

2 จ้างด าเนินโครงการระบบจัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1,800,000.00         1,800,000.00   e-bidding บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 1,790,000.00   บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 1,790,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 40/2563 ลว 21 เม.ย. 63

บริษัท เอ็ดไลน์ ซีสเท็ม จ ากัด 1,798,000.00   และได้คะแนนรวมสูงสุด

3 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) จ านวน 1 ระบบ ประจ าปีงบ 500,000.00           483,105.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซ์ เซฟว่ิง (ประเทศไทย) 483,105.00      บริษัท แม็กซ์ เซฟว่ิง (ประเทศไทย) 483,105.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 41/2563 ลว 24 เม.ย. 63

ประมาณ พ.ศ. 2563

4 จ้างท่ีปรึกษาโครงการจัดหมวดหมู่อาชญากรรมในกฎหมายไทยเข้ากับหมวดหมู่ตามมาตรฐาน 500,000.00           400,000.00      เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 400,000.00      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 400,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 42/2563 ลว 28 เม.ย. 63

ระหว่างประเทศว่าด้วยการจ าแนกประเภทอาชญากรรมเพ่ือประโยชน์ทางสถิติ ระยะท่ี 4

5 จัดจ้างออกแบบผลงานวิจัยเร่ือง การต่อต้านภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ท่ีเกิดจากองค์กร 17,200.00             -                 เฉพาะเจาะจง นายเจริญศักด์ิ  โปสินธ์ุ 17,200.00       นายเจริญศักด์ิ  โปสินธ์ุ 17,200.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 117/2563 ลว. 7 เม.ย. 63

อาชญากรรม

6 จัดซ้ืออุปกรณ์การประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอ (Video conference) จ านวน 2 ชุด 170,000.00           167,990.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีแซด มีเดีย 167,990.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีแซด มีเดีย 167,990.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 118/2563 ลว. 7 เม.ย. 63

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7 จ้างผลิตวีดิทัศน์โครงการศูนย์ท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล 30,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาภัทร  อินทรกล่อม 28,000.00       นางสาวณิชาภัทร  อินทรกล่อม 28,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 119/2563 ลว. 10 เม.ย. 63

8 จ้างผลิตส่ิงของเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการส่ือสาร ภาพลักษณ์องค์กร คร้ังท่ี 9 ประจ าปีงบประมาณ 60,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 53,500.00       บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 53,500.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 120/2563 ลว. 14 เม.ย. 63

พ.ศ. 2563

9 จ้างล้างท าความสะอาดฆ่าเช้ือเคร่ืองปรับอากาศของสถาบัน ช้ัน 15 และช้ัน 16 50,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส  จ ากัด 12,840.00       บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส  จ ากัด 12,840.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 121/2563 ลว. 14 เม.ย. 63

10 จ้างผลิตหมวกตราสัญลักษณ์ TIJ จ านวน 100 ใบ 24,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 23,540.00       บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 23,540.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 122/2563 ลว. 14 เม.ย. 63

11 จ้างผลิตหนังสือเก่ียวกับการส่งเสริมข้อก าหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด 170,000.00           161,570.00      เฉพาะเจาะจง รุ่งเจริญการพิมพ์ 161,570.00      รุ่งเจริญการพิมพ์ 161,570.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 123/2563 ลว. 17 เม.ย. 63

12 ซ้ือสิทธ์ิในการดาวน์โหลดรูปภาพและดนตรีประกอบวีดิทัศน์ 140,000.00           132,145.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นัมเบอร์ 24 จ ากัด 132,145.00      บริษัท นัมเบอร์ 24 จ ากัด 132,145.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 124/2563 ลว. 17 เม.ย. 63

13 จ้างแปลบทความรายงานสถานการณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการแพร่ระบาดโรคติด 31,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญช์ุ  สมานวรศักด์ิ 30,300.00       นางสาวพิชามญช์ุ  สมานวรศักด์ิ 30,300.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 124(1)/2563ลว. 17 เม.ย. 63

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในเรือนจ า จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

14 จ้างผลิตหนังสือ “RoLD in Action” จ านวน 800 เล่ม 400,000.00           384,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เออร์บาไนซ์ จ ากัด 384,000.00      บริษัท เออร์บาไนซ์ จ ากัด 384,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 125/2563 ลว. 21 เม.ย. 63

15 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องประชุม 2 ช้ัน 16 3,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 2,675.00         บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 2,675.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 126/2563 ลว. 21 เม.ย. 63

16 จ้างผลิตเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ คร้ังท่ี 5 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. 127/2563 ลว. 21 เม.ย. 63

17 ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับจัดรายการเสียงออนไลน์ (Podcast) 50,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดี-ดี 45,571.20       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดี-ดี 45,571.20       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 128/2563 ลว. 21 เม.ย. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน เมษำยน 2563

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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