
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างจัดท าโครงการทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน 1,500,000.00         1,500,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 1,500,000.00   บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 1,500,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 32/2563 ลว 12 มี.ค. 63

2 รับจ้างผลิตข้อมูลส าหรับการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านช่องทางส่ือออนไลน์ (Social Media) 15,000.00             15,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวธีตา  นิเวศชนะจิต 15,000.00       นางสาวธีตา  นิเวศชนะจิต 15,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 33/2563 ลว 18 มี.ค. 63

3 จ้างท ารายงานด้านการวางแผนงบประมาณและการบริหารงบประมาณขององค์กร 160,000.00           160,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวปัญจพร  นามไพโรจน์ 160,000.00      นางสาวปัญจพร  นามไพโรจน์ 160,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 34/2563 ลว 19 มี.ค. 63

4 จ้างท่ีปรึกษาตรวจสอบแบบและจัดท าเอกสารเพ่ือการรับรองอาคารเขียวของโครงการก่อสร้าง 400,000.00           400,000.00      เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 400,000.00      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 400,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 35/2563 ลว 20 มี.ค. 63

อาคารส านักงานสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 จ้างด าเนินการโครงการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบอนาคตเพ่ือความยุติธรรม 200,000.00           200,000.00      เฉพาะเจาะจง นายปริชา ดวงทวีทรัพย์ 200,000.00      นายปริชา ดวงทวีทรัพย์ 200,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 36/2563 ลว 27 มี.ค. 63

(Futures design curriculum for justice)

6 จ้างพัฒนาชุดเคร่ืองมือการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบส าหรับผู้ปฏิบัติงานในประเด็น 200,000.00           200,000.00      เฉพาะเจาะจง นายปริชา ดวงทวีทรัพย์ 200,000.00      นายปริชา ดวงทวีทรัพย์ 200,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 37/2563 ลว 27 มี.ค. 63

ด้านความยุติธรรม (Design Thinking Playtool for Justice Innovator)

7 จ้างท าคู่มือการเรียนรู้ส าหรับหนังสือแปลเก่ียวกับหลักนิติธรรมและประเด็นร่วมสมัยว่าด้วยกฎหมาย 282,000.00           282,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอลท์ พับลิชช่ิง จ ากัด 282,000.00      บริษัท ซอลท์ พับลิชช่ิง จ ากัด 282,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 38/2563 ลว 31 มี.ค. 63

และสังคม จ านวน 6 เร่ือง

8 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง ในวันท่ี 5 - 6 มีนาคม 2563 7,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง นายสมประสงค์  คงกัลป์ 6,000.00         นายสมประสงค์  คงกัลป์ 6,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 103/2563 ลว. 2 มี.ค. 63

จ านวน 1 คัน ณ จังหวัดนครนายก

9 จ้างผลิตวีดิทัศน์จากการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 50,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์ศรัณย์  วงศ์ชนเดช 48,000.00       นายพงศ์ศรัณย์  วงศ์ชนเดช 48,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 104/2563 ลว. 5 มี.ค. 63

คร้ังท่ี 2

10 จ้างผลิตวีดิทัศน์โครงการราชทัณฑ์ช่วยแก้วิกฤตหน้ากากอนามัย 12,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาภัทร  อินทรกล่อม 12,000.00       นางสาวณิชาภัทร  อินทรกล่อม 12,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 105/2563 ลว. 5 มี.ค. 63

11 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 24 รายการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 50,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 49,107.65       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 49,107.65       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 106/2563 ลว. 5 มี.ค. 63

12 จัดจ้างท าตรายาง จ านวน 5 รายการ 3,500.00               -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จ ากัด 3,498.90         บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จ ากัด 3,498.90         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 107/2563 ลว. 5 มี.ค. 63

13 จ้างถอดเสียงสัมภาษณ์จากการลงพ้ืนท่ีและแปลเป็นภาษาอังกฤษ 53,716.00             -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณยภา  คงศักด์ิตระกูล 53,716.00       นางสาวปุณยภา  คงศักด์ิตระกูล 53,716.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 108/2563 ลว. 11 มี.ค. 63

14 จ้างท าแผนยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเวทีระหว่างประเทศ 500,000.00           500,000.00      เฉพาะเจาะจง Mr. Yvon Dandurand 500,000.00      Mr. Yvon Dandurand 500,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 109/2563 ลว. 12 มี.ค. 63

ในการประชุม Crime Congress สมัยท่ี 14 ณ ประเทศญ่ีปุ่นและในการประชุม CCPCJ สมัยท่ี 29

ณ ประเทศออสเตรีย

15 จ้างออกแบบและจัดวางหน้าหนังสือ The Evolution of the United Nations Congresses on 20,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีตา  นิเวศชนะจิต 19,600.00       นางสาวธีตา  นิเวศชนะจิต 19,600.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 110/2563 ลว. 13 มี.ค. 63

Crime Prevention and Criminal Justice

16 จ้างผลิตเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 3,959.00         บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 3,959.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 111/2563 ลว. 13 มี.ค. 63

17 จ้างผลิตเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ คร้ังท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไวเต็ก จ ากัด 2,568.00         บริษัท นิวไวเต็ก จ ากัด 2,568.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 112/2563 ลว. 16 มี.ค. 63

18 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ RoLD 500,000.00           498,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากัด 498,000.00      บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากัด 498,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 113/2563 ลว. 20 มี.ค. 63

19 จ้างผลิตวีดิทัศน์ RoLD Virtual Forum: การประชุมออนไลน์ผ่าน Application Zoom 8,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐสิทธ์ิ  ชะนะวงษ์ 7,500.00         นางสาวณัฐสิทธ์ิ  ชะนะวงษ์ 7,500.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 114/2563 ลว. 20 มี.ค. 63

20 จ้างเรียบเรียงเน้ือหาและออกแบบรูปเล่มหนังสือเร่ือง การส ารวจสถิติข้อมูลภูมิหลังการตก 250,000.00           250,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภลักษณ์  อินทร์สุวรรณ์ 250,000.00      นางสาวสุภลักษณ์  อินทร์สุวรรณ์ 250,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 115/2563 ลว. 25 มี.ค. 63

เป็นเหย่ือความรุนแรงของกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 - 29 ปี

21 จ้างเรียบเรียงเน้ือหาและออกแบบรูปเล่มหนังสือเร่ือง การส ารวจสถิติข้อมูลภูมิหลังการตก 240,000.00           240,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงษ์ 240,000.00      นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงษ์ 240,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 116/2563 ลว. 25 มี.ค. 63

เป็นเหย่ือความรุนแรงของกลุ่มตัวอย่างอายุ 12 - 17 ปี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน มีนำคม 2563

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


