
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 ซ้ือพ้ืนท่ีเพ่ือเผยแพร่บทบาทภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ 450,000.00            450,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด 450,000.00          บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด 450,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 48/2563 ลว 3 ส.ค. 63

ระยะท่ี 2

2 ซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร จ านวน 35 รายการ 1,300,000.00         1,199,428.54    e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดี-ดี 1,293,925.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดี-ดี 1,293,925.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 49/2563 ลว 7 ส.ค. 63

บริษัท ซีเน ทอยส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด	 1,299,600.00       และราคาต่ าสุด

3 จ้างผลิตชุดส่ือการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษแบบอิเล็กทรอนิกส์ 650,000.00            599,200.00      คัดเลือก บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 599,200.00          บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 599,200.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 50/2563 ลว 20 ส.ค. 63

(E-learning pre-release programme) บริษัท เอน่ี ไอ จ ากัด 620,600.00          

4 จ้างท่ีปรึกษาด าเนินการการศึกษาและท าแผนท่ีระบบนิเวศของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากมุมมองกระบวน 550,000.00            550,000.00      เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 550,000.00          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 550,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 51/2563 ลว 31 ส.ค. 63

การยุติธรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความยุติธรรมในสังคมไทย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบการลงเวลาการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 290,000.00            282,480.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 282,480.00          บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 282,480.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 171/2563 ลว. 4 ส.ค. 63

6 จ้างผลิตเอกสารประกอบการช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ข้ันกรรมาธิการ 30,000.00             27,221.87        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุ ก๊อปป้ี 1995 27,221.87           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุ ก๊อปป้ี 1995 27,221.87           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 171(1)/2563 ลว. 5 ส.ค. 63

7 ซ่อมรถยนต์รับรอง (อัลพาร์ต) หมายเลขทะเบียน 2 กฌ 8023 30,000.00             22,630.00        เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย  ใจเย็น 22,630.00           นายสุรชัย  ใจเย็น 22,630.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 172/2563 ลว. 6 ส.ค. 63

8 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 คัน ระหว่างวันท่ี 17 - 19 90,000.00             9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุริวัลย์ 9,000.00             นายอนุชา  สุริวัลย์ 9,000.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 173/2563 ลว. 13 ส.ค. 63

สิงหาคม 2563 ณ เรือนจ ากลางนครสวรรค์ เรือนจ ากลางอุทัยธานี เรือนจ ากลางราชบุรี

9 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารภายใต้โครงการ 50,000.00             18,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.แอนซันส์ จ ากัด 18,000.00           บริษัท เค.เอส.แอนซันส์ จ ากัด 18,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 174/2563 ลว. 18 ส.ค. 63

TIJ Future Leader ในวันท่ี 19 สิงหาคม, 1 และ 10 กันยายน 2563 ณ โรงแรม แมริออท

เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเม้นต์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพ

10 จัดจ้างออกแบบและจัดวางหน้ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2563 20,000.00             20,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนุช  วงศ์สรวง 20,000.00           นางสาวนงนุช  วงศ์สรวง 20,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 175/2563 ลว. 18 ส.ค. 63

11 จ้างการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 300,000.00            285,048.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ ากัด 285,048.00          บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ ากัด 285,048.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 176/2563 ลว. 20 ส.ค. 63

12 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับจัดอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูงในหัวข้อ 40,000.00             36,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 36,000.00           บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 36,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 177/2563 ลว. 20 ส.ค. 63

“เทคโนโลยีและความยุติธรรม” ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุขุมวิท แกรนด์ บอลลูม

ช้ัน 3 โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

13 จ้างดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองส ารองไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองแม่ข่าย 140,000.00            134,178.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เคจี ดาต้าเซิร์ฟ จ ากัด 134,178.00          บริษัท เคจี ดาต้าเซิร์ฟ จ ากัด 134,178.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 178/2563 ลว. 20 ส.ค. 63

14 จ้างผลิตส่ิงของเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร ประจ าปีงบประมาณ 500,000.00            481,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 481,500.00          บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 481,500.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 179/2563 ลว. 20 ส.ค. 63

พ.ศ. 2563 คร้ังท่ี 10 ร่มพับได้ 3 ตอน สกรีนโลโก้ พร้อมซองใส่ร่ม จ านวน 2,000 ช้ิน

15 จ้างผลิตข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อคดี นายวรยุทธ  อยู่วิทยา 5,000.00               5,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเจริญศักด์ิ  โปสินธ์ุ 5,000.00             นายเจริญศักด์ิ  โปสินธ์ุ 5,000.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 180/2563 ลว. 21 ส.ค. 63

16 จ้างถ่ายทอดสดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของสถาบันส าหรับงานการเผยแพร่ผลการส ารวจความคิดเห็น 30,000.00             29,960.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บาซูก้า ครีเอช่ัน จ ากัด 29,960.00           บริษัท บาซูก้า ครีเอช่ัน จ ากัด 29,960.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 181/2563 ลว. 21 ส.ค. 63

ของประชาชนต่อคดี นายวรยุทธ  อยู่วิทยา

17 จ้างถ่ายภาพน่ิงงานอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง ในหัวข้อ “เทคโนโลยีและความยุติธรรม” 11,000.00             10,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 10,100.00           นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 10,100.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 182/2563 ลว. 21 ส.ค. 63

ในวันอังคารท่ี 25 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ

18 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง ในระหว่างวันท่ี 30 - 31 สิงหาคม 2563 28,000.00             24,500.00        เฉพาะเจาะจง นายฐากูร โคกจินดา 24,500.00           นายฐากูร โคกจินดา 24,500.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 183/2563 ลว. 25 ส.ค. 63

ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

19 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 15,000.00             15,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนียร์ ฮอสพิทัลลิต้ี สยาม (จีบีอาร์) จ ากัด 15,000.00           บริษัท ไพโอเนียร์ ฮอสพิทัลลิต้ี สยาม (จีบีอาร์) จ ากัด 15,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 184/2563 ลว. 25 ส.ค. 63

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระหว่างวันท่ี 30 - 31 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

20 จ้างเก็บรวบรวมเอกสารรายงานงบประมาณและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 - 2563 14,000.00             14,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ์  ก่อฟัก 14,000.00           นางสาวธนาภรณ์  ก่อฟัก 14,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 185/2563 ลว. 25 ส.ค. 63

21 จ้างถอดเทปการสัมภาษณ์ต้องขังจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 5,000.00               5,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลภัทรา  ภัทรพงศธร 5,000.00             นางสาวกุลภัทรา  ภัทรพงศธร 5,000.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 186/2563 ลว. 25 ส.ค. 63

22 จ้างผลิตเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ คร้ังท่ี 6 3,500.00               2,996.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 2,996.00             บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 2,996.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 187/2563 ลว. 25 ส.ค. 63

23 จ้างผลิตเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ คร้ังท่ี 7 6,000.00               5,350.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พี.จันทรเกษม 5,350.00             ร้าน เค.พี.จันทรเกษม 5,350.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 188/2563 ลว. 25 ส.ค. 63

24 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 10 รายการ 300,000.00            299,386.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติพัฒนา ซัพพลาย จ ากัด 299,386.00          บริษัท โชติพัฒนา ซัพพลาย จ ากัด 299,386.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 189/2563 ลว. 25 ส.ค. 63

25 ซ้ือชุดโปรแกรมจัดการแก้ไขเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Portable Document Format (PDF) 100,000.00            99,991.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 99,991.50           บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 99,991.50           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 190/2563 ลว. 26 ส.ค. 63

จ านวน 10 ลิขสิทธ์ิ

26 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 คัน ส าหรับรับ - ส่ง 6,000.00               6,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุจินต์  วิลัยพร 6,000.00             นายสุจินต์  วิลัยพร 6,000.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 191/2563 ลว. 26 ส.ค. 63

เจ้าหน้าท่ีเดินทางลงพ้ืนท่ีเพ่ือด าเนินงาน “โครงการ Street food สร้างโอกาส”

ระหว่างวันท่ี 27 - 28 สิงหาคม 2563 ไปกลับกรุงเทพ - ราชบุรี

27 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ จ านวน 1 คัน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันท่ี 26 - 28 7,500.00               7,500.00         เฉพาะเจาะจง นายกัณพงศ์  ภัยพิลัย 7,500.00             นายกัณพงศ์  ภัยพิลัย 7,500.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 192/2563 ลว. 26 ส.ค. 63

สิงหาคม 2563

28 จ้างผลิตวีดิทัศน์โครงการ street food สร้างโอกาส 200,000.00            194,740.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดรีม เมกเกอร์ หน่ึงหกแปด จ ากัด 194,740.00          บริษัท ดรีม เมกเกอร์ หน่ึงหกแปด จ ากัด 194,740.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 193/2563 ลว. 26 ส.ค. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


