
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 400,000.00            399,645.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ พี อาร์ ไอ แอดไวเซอร่ี จ ากัด 399,645.00       บริษัท เอฟ พี อาร์ ไอ แอดไวเซอร่ี จ ากัด 399,645.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 15/2564 ลว. 1 ธ.ค. 63

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 จ้างการพัฒนากลยุทธ์และการสร้างภาพลักษณ์มาตรฐานสินค้าท่ีเป็นสากลภายใต้การด าเนินโครงการ 481,500.00            481,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซด์คิก จ ากัด 481,500.00       บริษัท ไซด์คิก จ ากัด 481,500.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 16/2564 ลว. 4 ธ.ค. 63

Street food สร้างโอกาส ระยะท่ี 2 

3 จ้างออกแบบและจัดท าเว็บไซต์ส าหรับจัดฝึกอบรมว่าด้วยการบริหารจัดการผู้ต้องขังหญิง 1,800,000.00          1,800,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโวร่ี สมาร์ท ดิจิทอล จ ากัด 1,800,000.00     บริษัท ไอโวร่ี สมาร์ท ดิจิทอล จ ากัด 1,800,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 17/2564 ลว. 28 ธ.ค. 63

ตามข้อก าหนดกรุงเทพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

4 จ้างติดต้ังโคมไฟเพดานพร้อมอุปกรณ์ บริเวณส านักงาน ช้ัน 15 15,000.00              -                เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักด์ิ  ภูมิภาค 10,000.00         นายเกรียงศักด์ิ  ภูมิภาค 10,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 17/2564 ลว. 2 ธ.ค. 63

5 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมคนขับและน้ ามัน เช้ือเพลิง จ านวน 2 คัน 21,000.00              -                เฉพาะเจาะจง นางโฉมวิไล  แก้วประสิทธ์ิ 21,000.00         นางโฉมวิไล  แก้วประสิทธ์ิ 21,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 18/2564 ลว. 4 ธ.ค. 63

ในระหว่างวันท่ี 6 - 7 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดระยอง

6 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ในระหว่างวันท่ี 6 - 7 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดระยอง 16,300.00              -                เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟลิซิต้ี แอสเซท จ ากัด 16,300.00         บริษัท เฟลิซิต้ี แอสเซท จ ากัด 16,300.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 19/2564 ลว. 4 ธ.ค. 63

7 จ้างถ่ายภาพเคล่ือนน่ิงการประชุมเตรียมการและพิธีเปิด โครงการ “ให้โอกาส สร้างคน BBG Young 18,000.00              -                เฉพาะเจาะจง นายระพีพัฒน์  สิทธิชัยลาภา 18,000.00         นายระพีพัฒน์  สิทธิชัยลาภา 18,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 20/2564 ลว. 4 ธ.ค. 63

Table Tennis 

8 จ้างถ่ายภาพเคล่ือนไหวการประชุมเตรียมการและพิธีเปิด โครงการ “ให้โอกาส สร้างคน BBG Young 25,000.00              -                เฉพาะเจาะจง นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน 24,500.00         นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน 24,500.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 21/2564 ลว. 4 ธ.ค. 63

Table Tennis 

9 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษารักษาอุปกรณ์บริหารจัดการอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ Virtual Private 280,000.00            279,912.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 279,912.00       บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 279,912.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 22/2564 ลว. 8 ธ.ค. 63

Network (VPN) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ระยะเวลาให้บริการ 1 ปี นับจากส้ินสุดระยะเวลาเดิม ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

10 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 180,000.00            180,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 180,000.00       บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 180,000.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 23/2564 ลว. 8 ธ.ค. 63

(ระยะเวลาให้บริการ 1 ปี โดยเร่ิมรับประกันต้ังแต่วันท่ี 3 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 3 มีนาคม 2564)

11 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (อัลติส) หมายเลขทะเบียน 2 กฌ 8025 15,000.00              -                เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แอร์ซาวด์ ตล่ิงชัน จ ากัด 14,059.80         บริษัท สตาร์แอร์ซาวด์ ตล่ิงชัน จ ากัด 14,059.80       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 24/2564 ลว. 9 ธ.ค. 63

12 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง ห้อง Rold ช้ัน 15 200,000.00            189,390.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 189,390.00       บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 189,390.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 25/2564 ลว. 15 ธ.ค. 63

13 ซ้ือเก้าอ้ีอเนกประสงค์ บุหนัง สีน้ าตาล จ านวน 30 ตัว 120,000.00            107,535.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติพัฒนา ซัพพลาย จ ากัด 107,535.00       บริษัท โชติพัฒนา ซัพพลาย จ ากัด 107,535.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 26/2564 ลว. 15 ธ.ค. 63

14 ซ้ือลิขสิทธ์ิและบ ารุงรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) ประจ าปีงบประมาณ 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. 27/2564 ลว. 15 ธ.ค. 63

พ.ศ. 2564 

15 จ้างจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนผลการวิจัยก่อนตีพิมพ์เผยแพร่งานศึกษาวิจัย 300,000.00            297,995.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 263,220.00       บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 263,220.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 28/2564 ลว. 16 ธ.ค. 63

 เร่ือง Harmonious Justice: Thailand’s Approach to Restorative Justice” 

และ “การประชุมระดมสมองเพ่ือจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” 

16 จ้างวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเร่ือง “สาธารณสุขในเรือนจ า: 485,000.00            485,000.00     เฉพาะเจาะจง Ms. Barzano  Piera 485,000.00       Ms. Barzano  Piera 485,000.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 29/2564 ลว. 16 ธ.ค. 63

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ สิทธิมนุษยชน และเพศภาวะ” ระยะท่ี 2

17 จ้างตรวจสอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 170,000.00            170,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 170,000.00       บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 170,000.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 30/2564 ลว. 17 ธ.ค. 63

18 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 3 คัน ส าหรับการศึกษาดูงาน 12,000.00              -                เฉพาะเจาะจง นางโฉมวิไล  แก้วประสิทธ์ิ 11,700.00         นางโฉมวิไล  แก้วประสิทธ์ิ 11,700.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 31/2564 ลว. 17 ธ.ค. 63

และกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม RoLD 2020 ระหว่างวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

19 จ้างถ่ายภาพน่ิงการศึกษาดูงานและกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม RoLD 2020 26,000.00              -                เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 26,000.00         นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 26,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 32/2564 ลว. 17 ธ.ค. 63

ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

20 จ้างถ่ายภาพเคล่ือนไหวการศึกษาดูงานและกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม RoLD 2020 25,000.00              -                นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน 23,000.00         นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน 23,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 33/2564 ลว. 17 ธ.ค. 63

ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

21 จ้างงานอ านวยการและบริหารจัดการการศึกษาดูงานและกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม RoLD 2020 200,000.00            180,650.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วันเลิฟ จ ากัด 180,650.00       บริษัท วันเลิฟ จ ากัด 180,650.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 34/2564 ลว. 17 ธ.ค. 63

22 ซ้ือตู้เก็บกล้องและเลนส์ส าหรับใช้ในงานของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 13,500.00              -                เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 13,375.00         บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 13,375.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 35/2564 ลว. 24 ธ.ค. 63

23 ซ้ือ Capture Card ส าหรับใช้ในงานผลิตส่ือสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  14,500.00              -                เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 14,124.00         บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 14,124.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 36/2564 ลว. 24 ธ.ค. 63

24 จ้างผลิตกระเป๋าผ้ากระสอบพร้อมสกรีนตราสัญลักษณ์สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 160,000.00            160,000.00     เฉพาะเจาะจง ทัณฑสถานหญิงกลาง 160,000.00       ทัณฑสถานหญิงกลาง 160,000.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 37/2564 ลว. 25 ธ.ค. 63

จ านวน 800 ใบ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ

25 จ้างผลิตส่ิงของเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร จ านวน 4 รายการ 420,000.00            418,370.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 418,370.00       บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 418,370.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 38/2564 ลว. 25 ธ.ค. 63

26 จ้างผลิตส่ิงพิมพ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 142,000.00            141,313.83     เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 141,313.83       บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 141,313.83     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 39/2564 ลว. 25 ธ.ค. 63

27 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 80,000.00              -                เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติพัฒนา ซัพพลาย จ ากัด 79,715.00         บริษัท โชติพัฒนา ซัพพลาย จ ากัด 79,715.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 40/2564 ลว. 28 ธ.ค. 63

- เคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 เคร่ือง, เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ช่ัน จ านวน 1 เคร่ือง, 

ไมโครโฟนไร้สาย ส าหรับการประชุม จ านวน 2 ชุด

28 ซ้ือโปรเจคเตอร์พร้อมติดต้ังในห้องประชุมช้ัน 16 (ห้องประชุม 1) 480,000.00            475,080.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแซด มีเดีย จ ากัด 475,080.00       บริษัท ทีแซด มีเดีย จ ากัด 475,080.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 41/2564 ลว. 29 ธ.ค. 63


