
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านสุขภาพจิตส าหรับเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์และเสริมทักษะ 850,000.00           838,900.00          เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ 838,900.00          สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ 838,900.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 48/2564 ลว. 7 ก.ย. 64

การดูแลผู้ต้องขังหญิงท่ีมีภาวะเปราะบาง (Mind Matters: เร่ืองใจ เร่ืองส าคัญ) พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ

2 จ้างจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น ารุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (Rule of Law 13,000,000.00       12,936,666.67     e-bidding บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากัด 12,800,000.00     บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากัด 12,800,000.00     คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 49/2564 ลว. 7 ก.ย. 64

and Development Program) ปี ๒๕๖๔ หรือ RoLD 2021 Program

3 จ้างควบคุมงานตกแต่งภายในและงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 11,000,000.00       12,637,444.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 10,000,000.00     บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 10,000,000.00     ต่อเน่ืองจากงานเดิม สญ. 50/2564 ลว. 9 ก.ย. 64

4 จ้างจัดท าโครงการทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน (Function 950,000.00           940,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 940,000.00          บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 940,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 51/2564 ลว. 17 ก.ย. 64

Structure & Job Description Review Project) 

5 จ้างท ารายงานการติดตามประเมินผลแนวทางและการสร้างรูปแบบน าร่องในการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก: 500,000.00           500,000.00          เฉพาะเจาะจง นางอภิญญา เวชยชัย 500,000.00          นางอภิญญา เวชยชัย 500,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 52/2564 ลว. 21 ก.ย. 64

กรณีสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง

6 จ้างสถาปนิกท่ีปรึกษาในการก่อสร้างอาคารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบ 1,037,400.00         1,037,400.00       เฉพาะเจาะจง นายสัมภาษณ์ ชนานิยม 1,037,400.00       นายสัมภาษณ์ ชนานิยม 1,037,400.00       ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 53/2564 ลว. 21 ก.ย. 64

ประมาณ พ.ศ. 2565

7 จ้างเหมาบริการต้นไม้ประดับ ตกแต่งภายในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคารบี ช้ัน 15 - 16 154,080.00           154,080.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สวนอรุณ จ ากัด 154,080.00          บริษัท สวนอรุณ จ ากัด 154,080.00         ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 54/2564 ลว. 21 ก.ย. 64

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8 จ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับส านักนวัตกรรมเพ่ือความยุติธรรม 500,000.00           494,340.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เออร์บาไนซ์ จ ากัด 494,340.00          บริษัท เออร์บาไนซ์ จ ากัด 494,340.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 55/2564 ลว. 22 ก.ย. 64

9 จ้างจัดโครงการเผยแพร่ส่ือการสอนทักษะชีวิต “ออกไปข้างใน” ระยะท่ี 2 470,000.00           470,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชีฟ โซเชียล เอนเทอไพรส์ จ ากัด 470,000.00          บริษัท อาชีฟ โซเชียล เอนเทอไพรส์ จ ากัด 470,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 56/2564 ลว. 23 ก.ย. 64

10 จ้างด าเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพระบบงานภายในสถาบัน 300,000.00           300,000.00          เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา 300,000.00          นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา 300,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 57/2564 ลว. 23 ก.ย. 64

(Back Office Improvement)

11 จ้างตกแต่งภายในและงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 315,936,100.00     302,917,519.40    e-bidding บริษัท อาคาร 33 จ ากัด 302,485,000.00    บริษัท อาคาร 33 จ ากัด 298,400,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 58/2564 ลว. 27 ก.ย. 64

บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคต้ิง จ ากัด 302,910,000.00    และเสนอราคาต่ าสุด

12 จ้างจัดโครงการฝึกอบรมมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ 2,800,000.00         2,700,000.00       e-bidding บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากัด 2,651,674.00       บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากัด 2,600,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 59/2564 ลว. 27 ก.ย. 64

บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม บริษัท ดิ-แอ็ท-โมสท์ พรีเซ็นเทช่ัน จ ากัด 2,350,000.00       และได้คะแนนรวมสูงสุด

13 จ้างเหมาบริการรับ - ส่ง เอกสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 219,660.00           219,660.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 219,660.00          บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 219,660.00         ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 60/2564 ลว. 27 ก.ย. 64

14 จ้างด าเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบัญชี 450,000.00           450,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด 450,000.00          บริษัท วัน ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด 450,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 61/2564 ลว. 27 ก.ย. 64

15 จ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษาแนวโน้มสถิติเรือนจ าและประสบการณ์ในการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังใน 2,000,000.00         2,000,000.00       เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล 2,000,000.00       มหาวิทยาลัยมหิดล 2,000,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 62/2564 ลว. 29 ก.ย. 64

ประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

16 จ้างถ่ายเอกสารส าหรับใช้เป็นเอกสารระกอบการท าสัญญาจ้างตกแต่งภายใน และงานระบบโสต 10,000.00             6,766.68             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุ ก๊อปป้ี 1995 6,766.68             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุ ก๊อปป้ี 1995 6,766.68            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 135/2564 ลว. 2 ก.ย. 64

ทัศนูปกรณ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ อาคารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยโดย

17 จ้างผลิตหนังสือ เร่ือง รายงานประเทศไทยเพ่ือการศึกษาการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย 270,000.00           267,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 267,500.00          บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 267,500.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 136/2564 ลว. 2 ก.ย. 64

(Global Initiative to Explore the Sexual Exploitation of Boys: Thailand Report) 

ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

18 จ้างจัดงานเผยแพร่ผลการวิจัยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศไทย (Harmonious 336,000.00           335,445.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 335,445.00          บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 335,445.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 137/2564 ลว. 2 ก.ย. 64

 justice: Thailand’s Approach to Restorative Justice) และคู่มือสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 2) ฉบับแปลภาษาไทย

19 ซ้ือสิทธ์ิการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ไอคิวนิวส์คลิป จ านวน 2 สิทธ์ิ 116,000.00           115,560.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 115,560.00          บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 115,560.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 138/2564 ลว. 2 ก.ย. 64

รอบรับบริการวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565

20 จ้างผลิตรายงานบทสรุปผู้บริหารงานวิจัยเร่ือง Women’s Pathways Into, Through 65,000.00             64,200.00           เฉพาะเจาะจง รุ่งเจริญการพิมพ์ 64,200.00           รุ่งเจริญการพิมพ์ 64,200.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 139/2564 ลว. 16 ก.ย. 64

and Out of Prison 

21 ซ้ือลิขสิทธ์ิการใช้งานโปรแกรมระบบการลงเวลาการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 285,000.00           282,480.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 282,480.00          บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 282,480.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 140/2564 ลว. 16 ก.ย. 64

พ.ศ. 2564

22 จ้างดูแลและซ่อมบ ารุงระบบเว็บไซต์สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 290,000.00           285,048.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ ากัด 285,048.00          บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ ากัด 285,048.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 141/2564 ลว. 16 ก.ย. 64

23 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ส าหรับการจัดส่งเอกสารทางวิชาการไปยังเรือนจ า/ทัณฑสถาน 15,000.00             6,634.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 6,634.00             บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 6,634.00            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 142/2564 ลว. 16 ก.ย. 64

และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

24 จ้างออกแบบรูปเล่มหนังสือเร่ือง Troubled Childhood III ฉบับภาษาอังกฤษ และ Troubled 250,000.00           250,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงศ์ 250,000.00          นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงศ์ 250,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 143/2564 ลว. 16 ก.ย. 64

Childhood IV ฉบับภาษาอังกฤษ

25 จ้างพิมพ์หนังสือ เร่ืองความหวาดกลัวอาชญากรรมของไทย จ านวน 500 เล่ม เร่ืองความรุนแรงต่อเด็ก 250,000.00           221,490.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ริคโคพลัส จ ากัด 221,490.00          บริษัท ริคโคพลัส จ ากัด 221,490.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 144/2564 ลว. 16 ก.ย. 64

และเยาวชน จ านวน 500 เล่ม และเร่ืองราคาและเวลาท่ีเสียไปในกระบวนการยุติธรรม จ านวน 500 เล่ม

26 จ้างออกแบบและผลิตรถเข็นนวัตกรรมภายใต้โครงการ Hygiene Street Food สร้างโอกาส รุ่นท่ี 2 460,000.00           458,441.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูช่ันส์ จ ากัด 458,441.50          บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูช่ันส์ จ ากัด 458,441.50         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 145/2564 ลว. 16 ก.ย. 64

27 ซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา ย่ีห้อ Dell รุ่น Latitude 3480 จ านวน 20 ก้อน 64,200.00             64,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแซด มีเดีย จ ากัด 64,200.00           บริษัท ทีแซด มีเดีย จ ากัด 64,200.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 146/2564 ลว. 21 ก.ย. 64

28 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์แบบพกพา จ านวน 1 เคร่ือง ย่ีห้อ Dell รุ่น Latitude 3480 7,704.00              7,704.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 7,704.00             บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 7,704.00            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 147/2564 ลว. 21 ก.ย. 64

29 จ้างประสานงานระบบออนไลน์ในกิจกรรมน าร่องอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ 150,000.00           133,750.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ จ ากัด 133,750.00          บริษัท เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ จ ากัด 133,750.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 148/2564 ลว. 21 ก.ย. 64

การท างานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมท่ีดูแลเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด

30 จ้างด าเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเสริมสร้างต้นทุนทางจิตใจ 150,000.00           150,000.00          เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 150,000.00          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 150,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 149/2564 ลว. 21 ก.ย. 64

โดยศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา โดยศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ

31 จ้างผลิตคู่มือการจัดหลักสูตร The Future Thinking Curriculum : A Foresight Approach to 200,000.00           131,610.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ดเฮด พร้ินท์ต้ิง แอนด์ แพคเกจจ้ิง กรุ๊ป จ ากัด 131,610.00          บริษัท กู๊ดเฮด พร้ินท์ต้ิง แอนด์ แพคเกจจ้ิง กรุ๊ป จ ากัด 131,610.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 150/2564 ลว. 23 ก.ย. 64

Social Justice 

32 จ้างผลิตเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,400.00              1,391.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จ ากัด 1,391.00             บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จ ากัด 1,391.00            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 151/2564 ลว. 23 ก.ย. 64

33 จัดซ้ือวัสดุส านักงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 35 รายการ 95,000.00             94,555.90           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 94,555.90           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 94,555.90           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 152/2564 ลว. 23 ก.ย. 64

34 ซ่อมเคร่ืองท าลายเอกสารของสถาบันฯ จ านวน 1เคร่ือง 5,000.00              3,638.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรช่ัน จ ากัด 3,638.00             บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรช่ัน จ ากัด 3,638.00            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 153/2564 ลว. 28 ก.ย. 64

35 ซ้ือเอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ีย่ังยืนสู่สาธารณชน 100,000.00           100,000.00          เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 100,000.00          มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 100,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 154/2564 ลว. 29 ก.ย. 64

จ านวน 200 เล่ม โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


