
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างนักเขียนเพ่ือเขียนบทความเผยแพร่ภารกิจ ผลงานวิชาการและองค์ความรู้ของสถาบัน 165,000.00            163,620.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวกวินลดา  หินอ่อน 163,620.00          นางสาวกวินลดา  หินอ่อน 163,620.00          คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด สญ. 20/2564 ลว. 16 ก.พ. 64

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 จ้างเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลเอกสารด้านการเงิน บัญชี และจัดซ้ือจัดจ้าง ลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 45,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญ์ศิชา  ชนม์ศิริวรรณ 45,000.00            นางสาววรัญญ์ศิชา  ชนม์ศิริวรรณ 45,000.00            คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด สญ. 21/2564 ลว. 15 ก.พ. 64

3 จ้างจัดทําโครงการ TIJ Future Leader Phase 2 3,000,000.00         2,979,950.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มิส คอนซัลท์ จํากัด 2,979,950.00        บริษัท มิส คอนซัลท์ จํากัด 2,979,950.00        คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด สญ. 22/2564 ลว. 16 ก.พ. 64

4 ซ้ือพ้ืนท่ีส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ของหนังสือพิมพ์มติชน เพ่ือเผยแพร่บทบาทภารกิจและกิจกรรม 190,000.00            190,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 190,000.00          บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 190,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด สญ. 23/2564 ลว. 18 ก.พ. 64

ต่าง ๆ ของสถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5 ซ้ือพ้ืนท่ีส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เพ่ือเผยแพร่บทบาทภารกิจและ 450,000.00            450,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด 450,000.00          บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด 450,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด สญ. 24/2564 ลว. 19 ก.พ. 64

กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน ระยะท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6 ซ้ือพ้ืนท่ีส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เพ่ือเผยแพร่บทบาทภารกิจและ 450,000.00            449,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 449,400.00          บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 449,400.00          คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด สญ. 25/2564 ลว. 19 ก.พ. 64

กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7 จ้างเช็คสภาพ ซ่อมแซมและบริการอะไล่รถยนต์ จํานวน 6 คัน 100,000.00            -                    เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราวินเซอร์ จํากัด 40,389.68            บริษัท พาราวินเซอร์ จํากัด 40,389.68            คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 47/2564 ลว. 4 ก.พ. 64

8 จ้างออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ของข้อกําหนดกรุงเทพ 127,050.00            3,850 AUD เฉพาะเจาะจง Ms. Samantha  Jeffries 3,850 AUD Ms. Samantha  Jeffries 3,850 AUD คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 48/2564 ลว. 5 ก.พ. 64

ด้านการดูแลสุขอนามัย การดูแลผู้ต้องขังกลุ่มเฉพาะ การแก้ไขฟ้ืนฟู และการเตรียมความพร้อม หรือประมาณ หรือประมาณ หรือประมาณ

ก่อนปล่อยให้กับผู้ต้องขัง 127,050.00          127,050.00          127,050.00          

9 จ้างออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ของข้อกําหนดกรุงเทพ 194,700.00            5,900 USD เฉพาะเจาะจง Ms. Barbara  Owen 5,900 USD Ms. Barbara  Owen 5,900 USD คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 49/2564 ลว. 5 ก.พ. 64

ด้านมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ การดูแลผู้ต้องขังข้ันพ้ืนฐานโดยคํานึงถึงเพศภาวะ หรือประมาณ หรือประมาณ หรือประมาณ

การรับตัว การลงทะเบียน การจําแนกผู้ต้องขัง และความปลอดภัยและความม่ันคง 194,700.00          194,700.00          194,700.00          

10 จ้างการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมทักษะท่ีจําเป็นด้านการปฏิบัติ (practical skills) เก่ียวกับ 135,300.00            4,100 USD เฉพาะเจาะจง Ms. Mara  Dodson 4,100 USD Ms. Mara  Dodson 4,100 USD คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 50/2564 ลว. 5 ก.พ. 64

การนําเอาข้อกําหนดกรุงเทพไปปรับใช้ ภายใต้การจัดฝึกอบรมข้อกําหนดกรุงเทพ หรือประมาณ หรือประมาณ หรือประมาณ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 135,300.00          135,300.00          135,300.00          

11 จ้างเปล่ียนป๊ัมนํ้าในถังพักนํ้าเสียใต้อ่างซิงค์ล้างจานห้องรับประทานอาหาร ช้ัน 15 15,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เอ.เอฟ. เอ็นจิเนียร่ิง 1984 จํากัด 11,342.00            บริษัท วี.เอ.เอฟ. เอ็นจิเนียร่ิง 1984 จํากัด 11,342.00            คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 51/2564 ลว. 9 ก.พ. 64

12 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 34 รายการ 100,000.00            -                    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 93,201.28            ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 93,201.28            คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 52/2564 ลว. 16 ก.พ. 64

13 ซ้ือชุดฉากสตูดิโอพร้อมผ้าฉากเขียวเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพงานส่ือสารออนไลน์ของ 6,000.00               -                    เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จํากัด 5,745.90             บริษัท เทคฟอกซ์ จํากัด 5,745.90             คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 53/2564 ลว. 16 ก.พ. 64

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

14 จ้างจัดฐานข้อมูลบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 82,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินันท  โพธิเสถียร 80,000.00            นางสาวสิรินันท  โพธิเสถียร 80,000.00            คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 54/2564 ลว. 19 ก.พ. 64

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 1

15 ซ้ือแถบสัญญาณคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เพ่ือสนับสนุนการจัดทําฐานข้อมูลบรรณานุกรมของห้องสมุด 11,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง บริษัท เป็นหน่ึง โฮลด้ิง จํากัด 10,700.00            บริษัท เป็นหน่ึง โฮลด้ิง จํากัด 10,700.00            คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 55/2564 ลว. 19 ก.พ. 64

สถาบันฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 2,000 ช้ิน

16 จ้างเหมาบริการ Cloud server สําหรับเว็บไซต์ของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 180,000.00            179,760.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 179,760.00          บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 179,760.00          คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 56/2564 ลว. 19 ก.พ. 64

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

17 จ้างแปลหนังสือเร่ือง การสํารวจสถิติข้อมูลภูมิหลังการตกเป็นเหย่ือความรุนแรงของกลุ่มตัวอย่าง 240,000.00            166,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม 166,000.00          นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม 166,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 57/2564 ลว. 19 ก.พ. 64

อายุ 12 - 17 ปี และการสํารวจสถิติข้อมูลภูมิหลังการตกเป็นเหย่ือความรุนแรงของกลุ่มตัวอย่าง

อายุ 18 - 29 จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

18 จ้างดําเนินโครงการ Social Impact Assessment สําหรับ “โครงการ Street food สร้างโอกาส” 320,000.00            308,160.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เช้นจ์ เวนเจอร์ จํากัด 308,160.00          บริษัท เช้นจ์ เวนเจอร์ จํากัด 308,160.00          คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 58/2564 ลว. 19 ก.พ. 64

19 จ้างผลิตส่ิงของเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร จํานวน 3 รายการ 160,000.00            158,242.30          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 158,242.30          บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 158,242.30          คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 59/2564 ลว. 19 ก.พ. 64

20 จ้างผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้าพร้อมกล่องตราสัญลักษณ์สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 110,000.00            107,450.00          เฉพาะเจาะจง ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 107,450.00          ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 107,450.00          คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 60/2564 ลว. 19 ก.พ. 64

จํานวน 350 ช้ิน

21 ซ้ือตู้เอกสารสูง จํานวน 1 ใบ 7,500.00               -                    เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอริค (ประเทศไทย) จํากัด 7,383.00             บริษัท เฟอริค (ประเทศไทย) จํากัด 7,383.00             คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 61/2564 ลว. 22 ก.พ. 64

22 จ้างผลิตตรายาง จํานวน 5 รายการ 5,000.00               -                    เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จํากัด 4,097.03             บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จํากัด 4,097.03             คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 62/2564 ลว. 22 ก.พ. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


