
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างท่ีปรึกษาตรวจสอบแบบและจัดท าเอกสารเพ่ือการรับรองอาคารเขียวของโครงการก่อสร้าง 500,000.00           500,000.00      เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 500,000.00      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 500,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 23/2565 ลว. 5 พ.ค. 65

อาคารส านักงานสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 ซ้ือขายรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ท่ีน่ัง จ านวน 1 คัน 1,500,000.00         1,358,000.00   e-bidding บริษัท โตโยต้าภูมิพัฒนา จ ากัด 1,476,500.00   บริษัท โตโยต้าภูมิพัฒนา จ ากัด 1,476,500.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 24/2565 ลว. 26 พ.ค. 65

บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จ ากัด 1,500,000.00   และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

3 จ้างแปลประกาศสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เร่ือง แนวทางปฏิบัติ 5,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเลช่ัน แอเรีย จ ากัด 4,547.50         บริษัท ทรานสเลช่ัน แอเรีย จ ากัด 4,547.50         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 70/2565 ลว. 3 พ.ค. 65

เม่ือเกิดเหตุการณ์การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2565

จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

4 จ้างแปลรายงานบทสรุปผู้บริหารงานวิจัย เร่ือง Women’s Pathways Into, Through and 24,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม 24,000.00       นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม 24,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 71/2565 ลว. 3 พ.ค. 65

 Out of Prison จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

5 จ้างด าเนินการถ่ายภาพเคล่ือนไหวจากงานจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ “ความงามของโอกาส” 36,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นายกันตินันท์  คลังสมบัติ 36,000.00       นายกันตินันท์  คลังสมบัติ 36,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 72/2565 ลว. 3 พ.ค. 65

ภายในงานแข่งขันแบตมินตัน ในระหว่างวันท่ี 8 - 22 พฤษภาคม 2565

6 จ้างการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 107,000.00           107,000.00      เฉพาะเจาะจง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ 107,000.00      ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ 107,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 73/2565 ลว. 5 พ.ค. 65

(ระยะเวลาดูแลต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2565 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566) ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7 จ้างอ านวยการจัดนิทรรศการศิลปะ “ความงามของโอกาส” ภายในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 500,000.00           499,583.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 499,583.00      บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 499,583.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 74/2565 ลว. 5 พ.ค. 65

ณ Impact Arena เมืองทองธานี ระหว่างวันท่ี 8 - 22 พฤษภาคม 2565

8 จ้างด าเนินการตัดต่อภาพเคล่ือนไหวจากงานจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ “ความงามของโอกาส” 12,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นายเจตน์สฤษฎ์ิ  นรสิทธ์ิ 12,000.00       นายเจตน์สฤษฎ์ิ  นรสิทธ์ิ 12,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 75/2565 ลว. 5 พ.ค. 65

ภายในงานแข่งขันแบตมินตัน

9 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง ไปปฏิบัติหน้าท่ี ณ เรือนจ ากลางชลบุรี 7,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง นายสฤษฎ์พันธ์ อาภาทองรัตน์ 6,000.00         นายสฤษฎ์พันธ์ อาภาทองรัตน์ 6,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 76/2565 ลว. 6 พ.ค. 65

จังหวัดชลบุรี ในวันอังคารท่ี 10 พฤษภาคม 2565 จ านวน 2 คัน

10 จ้างแปลบทความเพ่ือใช้เผยแพร่ภารกิจส าคัญของสถาบันจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ คร้ังท่ี 2 17,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม 16,875.00       นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม 16,875.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 77/2565 ลว. 10 พ.ค. 65

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 4 ช้ินงาน

11 จ้างออกแบบและจัดท าส่ือวิดีทัศน์ส าหรับวารสารสมาชิกเครือข่ายสถาบันสมทบแห่งสหประชาชาติ 267,500.00           267,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 267,500.00      บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 267,500.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 78/2565 ลว. 10 พ.ค. 65

และการป้องกันความยุติธรรมทางอาญา (PNI Newsletter)

12 จ้างล่ามแปลภาษาอังกฤษ - ไทย ส าหรับการเปิดตัวรายงานแนวโน้มสถานการณ์เรือนจ าท่ัวโลก 7,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง นายปกรณ์  กฤษประจันต์ 7,000.00         นายปกรณ์  กฤษประจันต์ 7,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 79/2565 ลว. 10 พ.ค. 65

ประจ าปี 2022 (Global Prison Trends 2022) ในวันพุธท่ี 11 พฤษภาคม 2565

13 จ้างล่ามแปลภาษาไทย - อังกฤษ ส าหรับการเปิดตัวรายงานแนวโน้มสถานการณ์เรือนจ าท่ัวโลก 7,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาสิริ  อนะมาน 7,000.00         นางสาวมาสิริ  อนะมาน 7,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 80/2565 ลว. 10 พ.ค. 65

ประจ าปี 2022 (Global Prison Trends 2022) ในวันพุธท่ี 11 พฤษภาคม 2565

14 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับรับ - ส่ง ผู้แทนสถาบัน 75,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ์  บุญศรี 69,000.00       นายสิรวิชญ์  บุญศรี 69,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 81/2565 ลว. 11 พ.ค. 65

พร้อมด้วยผู้เก่ียวข้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ี ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 12 - 14 พฤษภาคม 2565

15 จ้างตัดต่อคลิปวีดิทัศน์ เร่ือง เยาวชนกับนโยบายแก้ปัญหากรุงเทพมหานคร 10,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน 10,000.00       นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน 10,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 82/2565 ลว. 19 พ.ค. 65

16 จ้างอ านวยการและบริหารจัดการ การศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี ภายใต้หลักสูตร iCPCJ 495,000.00           494,050.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ-แอ็ท-โมสท์ พรีเซ็นเทช่ัน จ ากัด 494,050.00      บริษัท ดิ-แอ็ท-โมสท์ พรีเซ็นเทช่ัน จ ากัด 494,050.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 83/2565 ลว. 19 พ.ค. 65

ระหว่างวันท่ี 27 - 29 พฤษภาคม 2565

17 จ้างผลิตเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 200 ใบ 1,400.00               -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 1,391.00         บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 1,391.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 84/2565 ลว. 19 พ.ค. 65

18 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา จ านวน 4 เคร่ือง หมายเลขครุภัณฑ์  ยธ.สธท.7440-002-0029/61, 18,640.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 18,639.40       บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 18,639.40       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 85/2565 ลว. 24 พ.ค. 65

ยธ.สธท.7440-002-0034/61, ยธ.สธท.7440-002-0043/61, ยธ.สธท.7440-002-0045/61

19 จ้างผลิตส่ิงของเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร คร้ังท่ี 3 130,500.00           130,005.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 130,005.00      บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 130,005.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 86/2565 ลว. 24 พ.ค. 65

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2 ช้ินงาน SME SME

20 จ้างเหมาบริการอุปกรณ์ตู้แปลภาษา พร้อมล่ามแปลภาษาฉับพลัน ส าหรับงานจัดอบรมหลักสูตรจิตวิทยา 90,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิริยาภา  พุฒสงคราม 84,000.00       นางสาวพิริยาภา  พุฒสงคราม 84,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 87/2565 ลว. 26 พ.ค. 65

และเทคนิคการสอบปากค าในคดีพิเศษ ในระหว่างวันท่ี 6, 9 - 10 มิถุนายน 2565

21 จ้างออกแบบอัตลักษณ์ (Corporate Identity) ของพ้ืนท่ีอาคารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งใหม่ 450,000.00           428,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ คอนเทคซ์ชวล จ ากัด 428,000.00      บริษัท เดอะ คอนเทคซ์ชวล จ ากัด 428,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 88/2565 ลว. 31 พ.ค. 65

22 ซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมระบบปฏิบัติการ จ านวน 10 เคร่ือง 350,960.00           350,960.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติพัฒนา ซัพพลาย จ ากัด 350,960.00      บริษัท โชติพัฒนา ซัพพลาย จ ากัด 350,960.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 89/2565 ลว. 31 พ.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


