
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างด าเนินการรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเพ่ือความยุติธรรม: หลักนิติธรรมกับนวัตกรรม 500,000.00            495,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์ 495,000.00      นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์ 495,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 43/2563 ลว 19 พ.ค.. 63

และสิทธิพลเมืองดิจิทัลในยุคโรคระบาดโควิด 19

2 ซ้ือโดเมนเนมและอีเมล์เพ่ือต่ออายุเว็บไซต์ www.tijbangkokrules.org 18,600.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโวร่ี สมาร์ท ดิจิทอล จ ากัด 18,580.02        บริษัท ไอโวร่ี สมาร์ท ดิจิทอล จ ากัด 18,580.02        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 129/2563 ลว. 1 พ.ค. 63

3 จ้างผลิตข้อมูลการประชุมออนไลน์ของสถาบันส าหรับการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านช่องทางส่ือ 40,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นายเจริญศักด์ิ  โปสินธ์ุ 30,000.00        นายเจริญศักด์ิ  โปสินธ์ุ 30,000.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 130/2563 ลว. 8 พ.ค. 63

ออนไลน์ (Social Media)

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา จ านวน 6 เคร่ือง 200,000.00            191,316.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีแซด มีเดีย 191,316.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีแซด มีเดีย 191,316.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 130(1)/2563 ลว. 8 พ.ค. 63

5 จ้างแปลบทความภาษาอังกฤษ TIJ Virtual Forum หัวข้อ “เปิดเมืองอย่างไรให้ปลอดภัย” และ 7,500.00               -                เฉพาะเจาะจง นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม 7,150.00         นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม 7,150.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 131/2563 ลว. 12 พ.ค. 63

บทความเร่ืองรายงานแนวโน้มสถานการณ์เรือนจ าโลก ประจ าปี 2020 จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

6 จ้างคัดแยกหนังสือและจัดท ารายงานการควบคุม จัดท าฐานข้อมูลบรรณานุกรม จัดเตรียมตัวเล่ม 70,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินันท  โพธิเสถียร 60,000.00        นางสาวสิรินันท  โพธิเสถียร 60,000.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 132/2563 ลว. 12 พ.ค. 63

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัยของทรัพยากรสารสนเทศ จัดเรียงข้ึนช้ัน ปรับปรุงฐานข้อมูล

ระเบียนสมาชิก ปรับปรุงเว็บไซต์สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ครบวงจรของห้องสมุดสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

7 จ้างท าโครงการปฏิบัติการเพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 380,000.00            380,000.00      เฉพาะเจาะจง นายศุภศิษฏ์  ทวีแจ่มทรัพย์ 380,000.00      นายศุภศิษฏ์  ทวีแจ่มทรัพย์ 380,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 133/2563 ลว. 12 พ.ค. 63

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

8 จ้างสรุปข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้จากการสัมมนาออนไลน์ ระหว่างประเทศในหัวข้อ “กระบวน 22,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวเฌอทะเล  สุวรรณพานิช 19,000.00        นางสาวเฌอทะเล  สุวรรณพานิช 19,000.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 134/2563 ลว. 15 พ.ค. 63

การยุติธรรมท่ีสอดคล้องกับเพศภาวะและการปฏิรูปเรือนจ า”

9 จ้างผู้เช่ียวชาญส าหรับการจัดท าแนวทางและกรอบการศึกษาวิจัยในหัวข้อ “การเสริมสร้างหลักนิติธรรม 370,000.00            370,000.00      เฉพาะเจาะจง Mr. Richard Daniel Priem 370,000.00      Mr. Richard Daniel Priem 370,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 134(1)/2563 ลว. 15 พ.ค. 63

ในสังคมท่ีผ่านพ้นความขัดแย้ง”

10 จ้างสรุปข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้จากการสัมมนาออนไลน์ (launch webinar) เพ่ือเปิดตัว 18,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวเฌอทะเล  สุวรรณพานิช 18,000.00        นางสาวเฌอทะเล  สุวรรณพานิช 18,000.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 135/2563 ลว. 19 พ.ค. 63

“คู่มือว่าด้วยโปรแกรมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 2”

11 จ้างล่ามส าหรับการสัมมนาออนไลน์ (launch webinar) เพ่ือเปิดตัว “คู่มือว่าด้วยโปรแกรมกระบวน 10,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวบัวภรัตน์ชา  ภัทร์รภีอนันต์ 10,000.00        นางสาวบัวภรัตน์ชา  ภัทร์รภีอนันต์ 10,000.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 136/2563 ลว. 19 พ.ค. 63

การยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 2”

12 จ้างแปล “คู่มือว่าด้วยมาตรการท่ีมิใช่การคุมขังท่ีตอบสนองต่อเพศภาวะ” (Toolkit on gender 145,000.00            145,000.00      เฉพาะเจาะจง ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 145,000.00      ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 145,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 137/2563 ลว. 22 พ.ค. 63

responsive non-custodial measures) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13 จ้างแปลบทความ TIJ Virtual Forum หัวข้อ เสนอคู่มือ New Normal ส าหรับต ารวจ และ “ไม่ท้ิงใครไว้ 12,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวมาสิริ  อนะมาน 11,700.00        นางสาวมาสิริ  อนะมาน 11,700.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 138/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

ข้างหลัง” เปิดตัวอย่าง “กลุ่มเปราะบาง” ถูกกระทบหนักจากโควิด-19 จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

14 จ้างออกแบบและจัดวางหน้าแผ่นพับเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่ง 40,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ผโลไท ดีไซน์ จ ากัด 38,252.50        บริษัท ผโลไท ดีไซน์ จ ากัด 38,252.50        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 139/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

ประเทศไทย ภาษาอังกฤษ ประจ าปี พ.ศ. 2563

15 จัดซ้ือเคร่ืองคิดเลขงานบัญชีแบบพิมพ์กระดาษ จ านวน 1 เคร่ือง 3,000.00               -                เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 2,899.70         หจก.แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 2,899.70         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 140/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

16 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ 30,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอริค (ประเทศไทย) จ ากัด 28,890.00        บริษัท เฟอริค (ประเทศไทย) จ ากัด 28,890.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 141/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

17 จัดซ้ือแบบส ารวจบุคลิกภาพ (Personality and Job Preferences Test) 32,100.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จ ากัด 32,100.00        บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จ ากัด 32,100.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 142/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


