
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ TIJTHAILAND.ORG 500,000.00            494,340.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ ากัด 500,000.00      บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ ากัด 500,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 25/2565 ลว. 9 มิ.ย. 65

2 จ้างพัฒนาระบบปฏิบัติการออนไลน์เพ่ือสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 1,070,000.00         1,070,000.00   คัดเลือก บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 1,070,000.00   บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 1,065,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 26/2565 ลว. 10 มิ.ย. 65

บริษัท เอฟ.ยู.ยู.เอ็ม จ ากัด 1,070,000.00   และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

บริษัท คล๊ิกดีไซน์ สตูดิโอ จ ากัด 1,144,900.00   

3 จ้างจัดท าโครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน (Technical & Behavior 885,000.00            885,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 885,000.00      บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 885,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 27/2565 ลว. 15 มิ.ย. 65

Competency & Career Path Management Review Project) 

4 จ้างจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปล่ียนแปลงองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ 830,000.00            829,764.20      e-bidding บริษัท คอมอาร์ตโปรดักช่ัน จ ากัด 823,900.00      บริษัท คอมอาร์ตโปรดักช่ัน จ ากัด 820,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 28/2565 ลว. 16 มิ.ย. 65

งานอย่างมีประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จ ากัด 795,800.00      และเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้

คะแนนรวมสูงสุด

5 จ้างด าเนินการแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 5,000.00               4,500.00         เฉพาะเจาะจง นายทยา  ชัยภูมิ 45,000.00        นายทยา  ชัยภูมิ 45,000.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 90/2565 ลว. 1 มิ.ย. 65

6 จ้างด าเนินการพิมพ์ประกาศยบัตร ส าหรับมอบให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ในหัวข้อ เร่ือง “หลักการ 10,000.00             1,605.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุ ก๊อปป้ี 1995 1,605.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุ ก๊อปป้ี 1995 1,605.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 91/2565 ลว. 2 มิ.ย. 65

สัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการสอบสวนและการรวบรวมข้อมูล (Investigative Interviewing”

จ านวน 30 ใบ

7 จ้างด าเนินการพิมพ์ประกาศยบัตร ส าหรับมอบให้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาและเทคนิค 10,000.00             1,658.50         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุ ก๊อปป้ี 1995 1,658.50         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุ ก๊อปป้ี 1995 1,658.50         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 92/2565 ลว. 2 มิ.ย. 65

การสอบปากค าในคดีพิเศษ จ านวน 31 ใบ

8 จ้างด าเนินการบริการอุปกรณ์ตู้แปลภาษา พร้อมล่ามแปลภาษาฉับพลัน 150,000.00            149,746.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท คองเกรส เรนทอล เน็ตเวิร์ค จ ากัด 149,746.50      บริษัท คองเกรส เรนทอล เน็ตเวิร์ค จ ากัด 149,746.50      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 93/2565 ลว. 2 มิ.ย. 65

9 จ้างผลิตเอกสาร “คู่มือส าหรับการจ้างงานผู้ต้องขัง ผู้พักโทษ และผู้พ้นโทษ เพ่ือการกลับคืนสู่สังคม” 41,730.00             41,730.00        เฉพาะเจาะจง รุ่งเจริญการพิมพ์ 41,730.00        รุ่งเจริญการพิมพ์ 41,730.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 94/2565 ลว. 2 มิ.ย. 65

10 จ้างผลิตเอกสารประกอบการช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 8,000.00               6,826.60         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุ ก๊อปป้ี 1995 6,826.60         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุ ก๊อปป้ี 1995 6,826.60         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 95/2565 ลว. 6 มิ.ย. 65

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร

11 จ้างจัดท าฐานข้อมูลบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 36,000.00             36,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินันท  โพธิเสถียร 36,000.00        นางสาวสิรินันท  โพธิเสถียร 36,000.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 96/2565 ลว. 6 มิ.ย. 65

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังท่ี 2 และด าเนินการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ

ของห้องสมุดเพ่ือเตรียมขนย้ายไปอาคารสถาบันฯ แห่งใหม่

12 จ้างด าเนินการต่ออายุสิทธ์ิในการดาวน์โหลดภาพส าหรับใช้ในงานด้านการเผยแพร่ 100,500.00            100,312.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท นัมเบอร์ 24 จ ากัด 100,312.50      บริษัท นัมเบอร์ 24 จ ากัด 100,312.50      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 97/2565 ลว. 6 มิ.ย. 65

องค์ความรู้และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันฯ

13 จ้างเหมาบริการถ่ายภาพน่ิง ส าหรับงานสัมมนาเครือข่ายนักบริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา 18,000.00             17,120.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีมอร์อิมเมจโปรดักช่ันส์ จ ากัด 17,120.00        บริษัท ซีมอร์อิมเมจโปรดักช่ันส์ จ ากัด 17,120.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 98/2565 ลว. 9 มิ.ย. 65

14 จ้างเหมาบริการถ่ายเคล่ือนไหว (วีดิโอ) ส าหรับงานสัมมนา เครือข่ายนักบริหารด้านหลักนิติธรรม 20,000.00             20,000.00        เฉพาะเจาะจง นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน 20,000.00        นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน 20,000.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 99/2565 ลว. 9 มิ.ย. 65

และการพัฒนา

15 จ้างอ านวยการและบริหารจัดการการจัดสัมมนา เครือข่ายนักบริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา 500,000.00            491,338.65      เฉพาะเจาะจง บริษัท 928 ไอเดียส์ จ ากัด 491,338.65      บริษัท 928 ไอเดียส์ จ ากัด 491,338.65      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 100/2565 ลว. 10 มิ.ย. 65

16 จ้างเตรียมการเบ้ืองต้นส าหรับงานวิจัย “Enhancing the gender-responsive tratment of women 16,500.00             $465.00 เฉพาะเจาะจง Ms. Lay Nida $465.00 Ms. Lay Nida $465.00 คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 101/2565 ลว. 10 มิ.ย. 65

offenders and women prisoners in ASEAN” ณ ประเทศกัมพูชา หรือประมาณ หรือประมาณ หรือประมาณ

16,500.00        16,500.00        16,500.00        

17 จ้างอ านวยการและบริหารจัดการการศึกษาดูงาน ภายใต้ 150,000.00            140,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ-แอ็ท-โมสท์ พรีเซ็นเทช่ัน จ ากัด 140,000.00      บริษัท ดิ-แอ็ท-โมสท์ พรีเซ็นเทช่ัน จ ากัด 140,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 102/2565 ลว. 14 มิ.ย. 65

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐาน

ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (iCPCJ) ณ ศาลฎีกา กรุงเทพมหานคร ในวันพุธท่ี 6 กรกฎาคม 2565 

18 จ้างด าเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับหลักสูตร 220,000.00            212,000.00      เฉพาะเจาะจง คณะจิตวิทยา 212,000.00      คณะจิตวิทยา 212,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 103/2565 ลว. 20 มิ.ย. 65

Emotional Wellness Program คร้ังท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระหว่างวันท่ี 27 - 28 มิถุนายน และ 4 - 5 กรกฎาคม 2565

19 จ้างประสานงานระบบออนไลน์ในกิจกรรมอบรมหลักสูตร Emotional Wellness Program คร้ังท่ี 2 150,000.00            123,050.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ จ ากัด 123,050.00      บริษัท เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ จ ากัด 123,050.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 104/2565 ลว. 20 มิ.ย. 65

ระหว่างวันท่ี 27 - 28 มิถุนายน และ 4 - 5 กรกฎาคม 2565

20 จ้างแปลเอกสารคู่มือ Guidance Document on the United Nations Rules on the Treatment 125,800.00            125,800.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพิริยาภา  พุฒสงคราม 125,800.00      นางสาวพิริยาภา  พุฒสงคราม 125,800.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 105/2565 ลว. 20 มิ.ย. 65

 of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders 

(The Bangkok Rules) จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

21 จ้างถ่ายภาพน่ิงส าหรับสัมมนาและศึกษาดูงาน ในหัวข้อ“ถอดบทเรียนการบริหารจัดการเรียนจ า 16,000.00             14,000.00        เฉพาะเจาะจง นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน 14,000.00        นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน 14,000.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 106/2565 ลว. 20 มิ.ย. 65

ตามข้อก าหนดกรุงเทพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19”

 ในระหว่างวันท่ี 21 - 23 มิถุนายน 2565 ณ เรือนจ าจังหวัดอุทัยธานี และเรือนจ ากลางนครสวรรค์

22 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 3 คัน ส าหรับรับ - ส่ง 33,300.00             33,300.00        เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  โคกจินดา 33,300.00        นายฐากูร  โคกจินดา 33,300.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 107/2565 ลว. 20 มิ.ย. 65

ผู้แทนสถาบันพร้อมด้วยผู้เก่ียวข้อง เดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ี ระหว่างวันท่ี 21 - 23 มิถุนายน 2565

ในเส้นทางไปกลับกรุงเทพ พ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2565

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2565

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ

23 ซ้ือชุดตรวจและน้ ายาท่ีเก่ียวข้องกับการวินิจฉัยการติดเช้ือ SARS-CoV-2 (เช้ือก่อโรค COVID-19) 10,000.00             7,200.00         เฉพาะเจาะจง เรเมด้ีคลินิกเวชกรรม 7,200.00         เรเมด้ีคลินิกเวชกรรม 7,200.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 108/2565 ลว. 20 มิ.ย. 65

แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) จ านวน 120 ชุด

ระหว่างวันท่ี 21 - 23 มิถุนายน 2565

24 จ้างผลิตวารสารสมาชิกเครือข่ายสถาบันสมทบแห่งสหประชาชาติและการป้องกันความยุติธรรม 139,100.00            139,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 139,100.00      บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 139,100.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 109/2565 ลว. 21 มิ.ย. 65

ทางอาญา (PNI Newsletter)


