
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างด าเนินการประสานงานโครงการระดับภูมิภาค (Regional Programme Coordinator) 780,660 INR 780,660 INR เฉพาะเจาะจง Ms. Prarthana  Rao 780,660 INR Ms. Prarthana  Rao 780,660 INR คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 42/2564 ลว. 10 ส.ค. 64

หรือประมาณ หรือประมาณ หรือประมาณ หรือประมาณ

390,330.00            390,330.00      390,330.00          390,330.00          

2 จ้างท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 600,000.00            585,000.00      เฉพาะเจาะจง สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 585,000.00          สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 585,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 43/2564 ลว. 19 ส.ค. 64

ของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ.ร. 

3 จ้างออกแบบชุดอัตลักษณ์องค์กรและแนวทางการส่ือสารข้อมูล TIJ Academy ออกสู่สาธารณะ 410,000.00            402,587.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. ไลบราร่ี จ ากัด 402,587.50          บริษัท พี. ไลบราร่ี จ ากัด 402,587.50          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 44/2564 ลว. 23 ส.ค. 64

4 จ้างออกแบบและผลิตหนังสือ เร่ือง Crime Prevention and Criminal Justice within the Context 500,000.00            486,850.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ผโลไท ดีไซน์ จ ากัด 486,850.00          บริษัท ผโลไท ดีไซน์ จ ากัด 486,850.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 45/2564 ลว. 23 ส.ค. 64

 of the Sustainable Development Goals

5 ซ้ือพ้ืนท่ีส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เพ่ือเผยแพร่บทบาทภารกิจ 450,000.00            450,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด 450,000.00          บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด 450,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 46/2564 ลว. 26 ส.ค. 64

และกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน ระยะท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6
จ้างด าเนินโครงการจัดการความรู้และส่ือสารสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

3,300,000.00         3,299,987.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซ็นต์ จ ากัด 3,299,987.00       บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซ็นต์ จ ากัด 3,299,987.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 47/2564 ลว. 26 ส.ค. 64

7 ซ้ือแบบส ารวจคุณลักษณะและพฤติกรรม (Everything DiSC -Assessments) 32,000.00             319,930.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มิส คอนซัลท์ จ ากัด 319,930.00          บริษัท มิส คอนซัลท์ จ ากัด 319,930.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 118/2564 ลว. 5 ส.ค. 64

8 จ้างออกแบบรูปเล่มรายงานวิจัย เร่ือง “Towards Child - Sensitive Criminal Justice in 200,000.00            199,662.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 199,662.00          บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 199,662.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 119/2564 ลว. 5 ส.ค. 64

 Southeast Asia for Child Victims of violence” ฉบับภาษาอังกฤษ และพิสูจน์อักษร

รายงานวิจัยและคู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

9 จ้างการออกแบบแนวทางการส่ือสารและชุดข้อมูลเก่ียวกับโครงการโอกาสสถาน 410,000.00            409,275.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 409,275.00          บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 409,275.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 120/2564 ลว. 5 ส.ค. 64

 เพ่ือใช้ส าหรับงานเปิดพิพิธภัณฑ์เรือนพธ ามรงค์

10 ซ้ืออายุลิขสิทธ์ิโปรแกรมส าหรับผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ Adobe Creative Cloud ประจ าปีงบประมาณ 90,000.00             89,880.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 89,880.00           บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 89,880.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 121/2564 ลว. 5 ส.ค. 64

 พ.ศ. 2564 จ านวน 2 licensed

11 ซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบพกพา (Hotspot) จ านวน 10 เคร่ือง 28,000.00             26,964.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแซด มีเดีย จ ากัด 26,964.00           บริษัท ทีแซด มีเดีย จ ากัด 26,964.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 122/2564 ลว. 13 ส.ค. 64

12 ซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมระบบปฏิบัติการ จ านวน 7 เคร่ือง 244,000.00            243,425.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติพัฒนา ซัพพลาย จ ากัด 243,425.00          บริษัท โชติพัฒนา ซัพพลาย จ ากัด 243,425.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 123/2564 ลว. 13 ส.ค. 64

13 ซ้ือชุดอุปกรณ์การประชุมทางไกลระบบวิดีโอ (Video conference) พร้อมติดต้ัง 120,000.00            119,305.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแซด มีเดีย จ ากัด 119,305.00          บริษัท ทีแซด มีเดีย จ ากัด 119,305.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 124/2564 ลว. 13 ส.ค. 64

14 จ้างซ่อมระบบโทรศัพท์ 5,350.00               5,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเน็ท บางกอก (เอ็น.เอ็น.บี.) จ ากัด 5,350.00             บริษัท นีโอเน็ท บางกอก (เอ็น.เอ็น.บี.) จ ากัด 5,350.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 125/2564 ลว. 13 ส.ค. 64

15 จ้างบรรณาธิกรเน้ือหาและออกแบบรูปเล่มหนังสือเร่ืองความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน 400,000.00            400,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวสายใจ  ส่งสมบุญ 400,000.00          นางสาวสายใจ  ส่งสมบุญ 400,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 126/2564 ลว. 17 ส.ค. 64

และเร่ืองราคาและเวลาท่ีเสียไปในกระบวนการยุติธรรม

16 จ้างเปล่ียนป๊ัมน้ าใหม่ พร้อมระบบคอนโทรลใต้อ่างล้างจาน ช้ัน 15 23,000.00             22,042.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เอ.เอฟ. เอ็นจิเนียร่ิง 1984 จ ากัด 22,042.00           บริษัท วี.เอ.เอฟ. เอ็นจิเนียร่ิง 1984 จ ากัด 22,042.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 127/2564 ลว. 19 ส.ค. 64

17 จ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ในรูปแบบภาพวาดลายเส้นการ์ตูนของเพจค้ิวต่ า 55,000.00             55,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต  ค าน้อย 55,000.00           นายอนุชิต  ค าน้อย 55,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 128/2564 ลว. 27 ส.ค. 64

18 จ้างผลิตบทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) รายงานแนวโน้มสถานการณ์เรือนจ าท่ัวโลก 26,000.00             25,466.00        เฉพาะเจาะจง รุ่งเจริญการพิมพ์ 25,466.00           รุ่งเจริญการพิมพ์ 25,466.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 129/2564 ลว. 27 ส.ค. 64

ประจ าปี 2021 ฉบับภาษาไทย

19 จ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ในรูปแบบบทสัมภาษณ์ของเพจมนุษย์กรุงเทพ 137,000.00            137,000.00      เฉพาะเจาะจง นายขวัญชาย  ด ารงค์ขวัญ 137,000.00          นายขวัญชาย  ด ารงค์ขวัญ 137,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 130/2564 ลว. 31 ส.ค. 64

20 จ้างด าเนินกิจกรรมเกมมิฟิเคช่ัน (gamification) เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านความยุติธรรม 254,000.00            253,590.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เบส เพลย์เฮ้าส์ จ ากัด 253,590.00          บริษัท เบส เพลย์เฮ้าส์ จ ากัด 253,590.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 131/2564 ลว. 31 ส.ค. 64

21 จัดซ้ือกล้องบันทึกภาพเคล่ือนไหวส าหรับรถยนต์ส่วนกลางพร้อมติดต้ัง จ านวน 5 ตัว 30,000.00             27,950.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คาร์แคมสโตร์ จ ากัด 27,950.00           บริษัท คาร์แคมสโตร์ จ ากัด 27,950.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 132/2564 ลว. 31 ส.ค. 64

22 ซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับรถยนต์ส่วนกลางพร้อมติดต้ัง 3,000.00               2,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตรภาพแบตเตอร่ี จ ากัด 2,600.00             บริษัท มิตรภาพแบตเตอร่ี จ ากัด 2,600.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 133/2564 ลว. 31 ส.ค. 64

23 จ้างด าเนินการเปล่ียนอะไหล่ประตูกระจกเข้าส านักงาน ช้ัน 16 2,000.00               1,926.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท จุน เทค จ ากัด 1,926.00             บริษัท จุน เทค จ ากัด 1,926.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 134/2564 ลว. 31 ส.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


