
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างจัดท าโครงการจัดท าการวิเคราะห์ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร (Employee engagement) 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. 26/2564 ลว. 2 มี.ค. 64

2 จ้างตกลงรับจ้างการพัฒนารายงานสถานการณ์ความรุนแรงบนพ้ืนฐานเพศภาวะ โดยวิธีการรับฟังทาง 300,000.00           300,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษยาภา  ศรีสมพงษ์ 300,000.00      นางสาวบุษยาภา  ศรีสมพงษ์ 300,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 27/2564 ลว. 4 มี.ค. 64

โซเชียลมีเดีย (Social media listening) และการพัฒนาเคร่ืองมือให้ความช่วยเหลือโดยมีผู้ได้รับ

ผลกระทบเป็นศูนย์กลาง (Survivor-centred toolkit)

3 จ้างท่ีปรึกษาโครงการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการท างานของ 1,600,000.00         1,600,000.00   เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล 1,600,000.00   มหาวิทยาลัยมหิดล 1,600,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 28/2564 ลว. 4 มี.ค. 64

บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมท่ีดูแลเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

4 จ้างโครงการพัฒนากระบวนการส่งต่อค าร้องทุกข์และกลไกการตอบสนองกรณีความรุนแรงใน 450,000.00           450,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษยาภา  ศรีสมพงษ์ 450,000.00      นางสาวบุษยาภา  ศรีสมพงษ์ 450,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 29/2564 ลว. 9 มี.ค. 64

ครอบครัวโดยช่องทางดิจิทัล (MyAdvisor)

5 จ้างท่ีปรึกษาโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 700,000.00           700,000.00      เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 700,000.00      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 700,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 30/2564 ลว. 15 มี.ค. 64

 พ.ศ. 2565 - 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

6 จ้างผลิตหนังสือครบรอบ 10 ปี สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ฉบับภาษาอังกฤษ 560,000.00           553,725.00      คัดเลือก บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน) 553,725.00      บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน) 553,725.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 31/2564 ลว. 24 มี.ค. 64

บริษัท สมอลวิลล์ จ ากัด 561,750.00      และราคาต่ าสุด

7 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับจัดอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูงในหัวข้อ 45,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 45,000.00       บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 45,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 63/2564 ลว. 2 มี.ค. 64

 “เทคโนโลยีและความยุติธรรม” ในวันท่ี 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุขุมวิท แกรนด์ บอลลูม

 ช้ัน 3 โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

8 จ้างออกแบบการประชุมคู่ขนาน (Ancillary Meeting) และการจัดนิทรรศการออนไลน์ ภายในงาน 360,000.00           350,104.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 350,104.00      บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 350,104.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 64/2564 ลว. 2 มี.ค. 64

 The Kyoto Congress - The  14th UN Congress on Crime Prevention and Criminal

 Justice 

9 จ้างผลิตส่ือป้ายประชาสัมพันธ์ส าหรับกิจกรรม UN Crime Congress สมัยท่ี 14 12,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จ ากัด 9,951.00         บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จ ากัด 9,951.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 65/2564 ลว. 3 มี.ค. 64

10 จ้างผลิตเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ คร้ังท่ี 1 4,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จ ากัด 3,274.20         บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จ ากัด 3,274.20         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 66/2564 ลว. 3 มี.ค. 64

11 จ้างผลิตตรายาง จ านวน 4 รายการ 2,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จ ากัด 1,195.19         บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จ ากัด 1,195.19         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 67/2564 ลว. 4 มี.ค. 64

12 เช่าอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการประชุมเข้าร่วมกิจกรรม UN Crime Congress สมัยท่ี 14 20,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิร์ค มีเดีย เวิลด์ จ ากัด 18,190.00       บริษัท เวิร์ค มีเดีย เวิลด์ จ ากัด 18,190.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 68/2564 ลว. 4 มี.ค. 64

 ในรูปแบบออนไลน์

13 ซ้ือตู้เอกสารบนโล่ง - ล่างบานเปิด จ านวน 1 ใบ 5,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอริค (ประเทศไทย) จ ากัด 4,815.00         บริษัท เฟอริค (ประเทศไทย) จ ากัด 4,815.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 69/2564 ลว. 5 มี.ค. 64

14 จ้างแปลเอกสารเผยแพร่บทบาทและภารกิจส าคัญของสถาบันจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 4,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม 3,867.50         นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม 3,867.50         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 70/2564 ลว. 8 มี.ค. 64

15 จ้างซ่อมรถยนต์รับรอง (อัลพาร์ต) หมายเลขทะเบียน 2 กฌ 8023 20,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินทูคาร์ ออโตโมทีฟ จ ากัด 15,333.10       บริษัท วินทูคาร์ ออโตโมทีฟ จ ากัด 15,333.10       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 71/2564 ลว. 11 มี.ค. 64

16 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์แบบพกพา จ านวน 1 เคร่ือง ย่ีห้อ Dell รุ่น Latitude 3480 4,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 3,210.00         บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 3,210.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 72/2564 ลว. 12 มี.ค. 64

(หมายเลขครุภัณฑ์ ยธ สธท.7440-002-0029/61)

17 จ้างเน้ือหาเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในกิจกรรมส าคัญของงาน UN Crime Congress สมัยท่ี 14 13,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวภศิดา  เด่นกิจกุล 10,400.00       นางสาวภศิดา  เด่นกิจกุล 10,400.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 73/2564 ลว. 15 มี.ค. 64

 จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

18 จ้างถ่ายภาพน่ิงงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายนักบริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา" 12,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 12,000.00       นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 12,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 74/2564 ลว. 17 มี.ค. 64
ในวันท่ี 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเวิลด์บอลลูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน 

เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
19 จ้างถ่ายภาพเคล่ือนไหวงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายนักบริหารด้านหลักนิติธรรมและ 20,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน 20,000.00       นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน 20,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 75/2564 ลว. 17 มี.ค. 64

การพัฒนา” ในวันท่ี 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเวิลด์บอลลูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์

 และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

20 จ้างงานอ านวยการและบริหารจัดการการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายนักบริหาร 300,000.00           288,355.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเว่นสเต็ป 79 จ ากัด 288,355.00      บริษัท เซเว่นสเต็ป 79 จ ากัด 288,355.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 76/2564 ลว. 17 มี.ค. 64

ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา” ในวันท่ี 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเวิลด์บอลลูม
 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร
21 จ้างต่อระยะเวลาบ ารุงรักษาและเปล่ียนไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า จ านวน 1 เคร่ือง ระยะเวลา 2 ปี 11,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 10,700.00       บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 10,700.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 77/2564 ลว. 29 มี.ค. 64

22 จ้างผลิตหนังสือ เร่ือง ค าแปลยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการในเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติใน 200,000.00           160,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จ ากัด 160,500.00      บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จ ากัด 160,500.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 78/2564 ลว. 29 มี.ค. 64

ด้านการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

(United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of

Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice)

จ านวน 500 เล่ม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน มีนำคม 2564

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


