
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างออกแบบการให้บริการ (Service Design) และแผนการ 495,000.00                             495,000.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซด์คิก จ ากัด 495,000.00                บริษัท ไซด์คิก จ ากัด 495,000.00                คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 40/2564 ลว. 7 ก.ค. 64

ส่ือสารของส านักนวัตกรรมเพ่ือความยุติธรรม

2 จ้างท าเว็บเพจการส ารวจต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและ 856,000.00                             856,000.00                คัดเลือก บริษัท ไอโวร่ี สมาร์ท ดิจิทอล จ ากัด 856,000.00                บริษัท ไอโวร่ี สมาร์ท ดิจิทอล จ ากัด 856,000.00                คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 41/2564 ลว. 23 ก.ค. 64

สถานการณ์การท างานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม บริษีท ดีไลท์ โซลูช่ัน จ ากัด 909,500.00                และให้ข้อเสนอราคาต่ าท่ีสุด

บริษัท สตูดิโอ กลูโคส จ ากัด 909,500.00                

3 ซ้ือลิขสิทธ์ิบริการอีเมล์บนคลาวด์ (e-Mail Cloud Service) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 310,000.00                             306,000.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 306,000.00                บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 306,000.00                คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 101/2564 ลว. 8 ก.ค. 64

4 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 1,155.60                                -                          เฉพาะเจาะจง บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จ ากัด 1,200.00                   บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จ ากัด 1,200.00                   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 102/2564 ลว. 9 ก.ค. 64

5 จ้างผลิตเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ คร้ังท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3,000.00                                -                          เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จ ากัด 2,996.00                   บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จ ากัด 2,996.00                   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 103/2564 ลว. 12 ก.ค. 64

6 จ้างผลิตเอกสารเผยแพร่บทบาทและภารกิจส าคัญของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 23,000.00                               22,470.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ดเฮด พร้ินท์ต้ิง แอนด์ แพคเกจจ้ิง กรุ๊ป จ ากัด 22,470.00                 บริษัท กู๊ดเฮด พร้ินท์ต้ิง แอนด์ แพคเกจจ้ิง กรุ๊ป จ ากัด 22,470.00                 คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 104/2564 ลว. 12 ก.ค. 64

 ฉบับภาษาไทย

7 จ้างตรวจเช็คสภาพ ล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 40,000.00                               -                          เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 21,721.00                 บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 21,721.00                 คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 105/2564 ลว. 12 ก.ค. 64

8 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานผลการศึกษาวิจัยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับแปลไทย 200,000.00                             199,555.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 199,555.00                บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 199,555.00                คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 106/2564 ลว. 13 ก.ค. 64

9 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุง 200,000.00                             199,555.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 199,555.00                บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 199,555.00                คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 107/2564 ลว. 13 ก.ค. 64

 คร้ังท่ี 2 ฉบับแปลไทย

10 จ้างพิมพ์หนังสือครบรอบ 10 ปี ของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ฉบับภาษาอังกฤษ 110,000.00                             104,860.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน) 104,860.00                บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน) 104,860.00                คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 108/2564 ลว. 15 ก.ค. 64

 เพ่ิมเติม จ านวน 1,000 เล่ม

11 จ้างการวางรูปแบบ (lay out) รายงานประจ าปีของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 20,000.00                               -                          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ-อีเวนท์ จ ากัด 20,000.00                 บริษัท ไอ-อีเวนท์ จ ากัด 20,000.00                 คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 109/2564 ลว. 21 ก.ค. 64

พ.ศ. 2563

12 จ้างผลิตเอกสารประกอบการช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (เพ่ิมเติม) 20,000.00                               -                          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุ ก๊อปป้ี 1995 17,860.71                 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุ ก๊อปป้ี 1995 17,860.71                 คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 110/2564 ลว. 21 ก.ค. 64

13 จ้างแปลค าตอบจากแบบสอบถามออนไลน์ โครงการศึกษาวิจัยในหัวข้อการส่งเสริมมาตรฐาน 81,000.00                               -                          เฉพาะเจาะจง นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม       81,000.00                 นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม       81,000.00                 คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 111/2564 ลว. 21 ก.ค. 64

และบรรทัดฐานสหประชาชาติ

14
ด้านหลักนิติธรรม ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนให้เป็นกระแสหลักในระบบการศึกษาไทย จากภาษาไทยเป็น

ภาษาอังกฤษ
จ้างผลิตวีดิทัศน์ถอดบทเรียนการประชุม CCPCJ สมัยท่ี 30 50,000.00                               -                          เฉพาะเจาะจง นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน 43,000.00                 นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน 43,000.00                 คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 112/2564 ลว. 21 ก.ค. 64

15 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ QR Code ส าหรับพิมพ์รหัสครุภัณฑ์ จ านวน 1 เคร่ือง 15,000.00                               -                          เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวมีเดีย เอ็กซ์ จ ากัด 10,700.00                 บริษัท นิวมีเดีย เอ็กซ์ จ ากัด 10,700.00                 คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 113/2564 ลว. 21 ก.ค. 64

16 จ้างแปลเอกสาร Draft Kyoto declaration on advancing crime prevention, criminal 10,000.00                               -                          เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเลช่ัน แอเรีย จ ากัด 9,500.00                   บริษัท ทรานสเลช่ัน แอเรีย จ ากัด 9,500.00                   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 114/2564 ลว. 21 ก.ค. 64

 justice and the rule of law : towards the achievement of the 2030  Agenda 

for Sustainable Development แบบแปลตรงตัวท้ังฉบับ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

17 จ้างซ่อมรถยนต์รับรอง (แคมร่ี) หมายเลขทะเบียน 2 กฌ 8026 90,000.00                               -                          เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราวินเซอร์ จ ากัด 80,694.37                 บริษัท พาราวินเซอร์ จ ากัด 80,694.37                 คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 115/2564 ลว. 21 ก.ค. 64

18 จ้างการด าเนินการผลิตกราฟิกและตัดต่อวีดิทัศน์สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (About TIJ) 60,000.00                               -                          เฉพาะเจาะจง นายสากล  รังบุบผา 60,000.00                 นายสากล  รังบุบผา 60,000.00                 คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 116/2564 ลว. 22 ก.ค. 64

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

19 จ้างบันทึกเสียงไทยและเสียงภาษาอังกฤษประกอบวีดิทัศน์ สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 35,000.00                               -                          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณี  จงจินตนาการ 35,000.00                 นางสาวสุพรรณี  จงจินตนาการ 35,000.00                 คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 117/2564 ลว. 22 ก.ค. 64

 (About TIJ)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


