
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างทีป่รึกษาโครงการพฒันาตัวชี้วัดด้านค่าใช้จ่ายเพือ่ส่งเสริมหลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรม 1,995,000.00         1,995,000.00   เฉพาะเจาะจง สถาบนัวิจัยเพือ่การพฒันาประเทศไทย 1,995,000.00   สถาบนัวิจัยเพือ่การพฒันาประเทศไทย 1,995,000.00   คุณสมบติัตรงตามขอกําหนด สญ. 51/2561 ลว. 1 ม.ิย. 61

ทางอาญา

2 จ้างทีป่รึกษาโครงการจัดหมวดหมู่อาชญากรรมในกฎหมายไทยเข้ากับหมวดหมู่ตามมาตรฐานระหว่าง 1,000,000.00         1,000,000.00   เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 900,000.00      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 900,000.00      คุณสมบติัตรงตามขอกําหนด สญ. 52/2561 ลว. 1 ม.ิย. 61

ประเทศว่าด้วยการจําแนกประเภทอาชญากรรมเพือ่ประโยชน์ทางสถิติ ระยะที ่1

3 จ้างทีป่รึกษาโครงการพฒันาตัวชี้วัดด้านระยะเวลาเพือ่ส่งเสริมหลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรม 1,630,000.00         1,630,000.00   เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 1,630,000.00   มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 1,630,000.00   คุณสมบติัตรงตามขอกําหนด สญ. 53/2561 ลว. 8 ม.ิย. 61

ทางอาญา

4 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่ื่อสารและบริหารองค์ความรู้ 12,950.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวอภสิรา ทองพอ่ค้า 12,950.00        นางสาวอภสิรา ทองพอ่ค้า 12,950.00        คุณสมบติัตรงตามขอกําหนด สญ. 54/2561 ลว. 11 ม.ิย. 61

5 จ้างจัดทําโครงการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2561 - 2565) 270,000.00            270,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อนาลิติด จํากัด 270,000.00      บริษัท อนาลิติด จํากัด 270,000.00      คุณสมบติัตรงตามขอกําหนด สญ. 55/2561 ลว. 13 ม.ิย. 61

6 จ้างแก้ไขโครงสร้างเว็บไซต์ของสถาบนัเพือ่การยุติธรรมแหง่ประเทศไทย 30,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา วัฒนวรางกูล 28,500.00        นางสาวจริยา วัฒนวรางกูล 28,500.00        คุณสมบติัตรงตามขอกําหนด สญ. 56/2561 ลว. 15 ม.ิย. 61

7 จัดซ้ือชั้นเหล็กวางของสําหรับหอ้งเก็บของ 50,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอ็น.บ.ีโปรดักส์ แอนด์ แพค็เกจจิ้ง จํากัด 44,201.70        บริษัท อาร์.เอ็น.บ.ีโปรดักส์ แอนด์ แพค็เกจจิ้ง จํากัด 44,201.70        คุณสมบติัตรงตามขอกําหนด บส. 138/2561 ลว. 6 ม.ิย. 61

8 จ้างตรวจแก้ไขทอ่น้ํายาแอร์ในจุดทีร่ั่วและเติมน้ํายาแอร์หอ้งผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และแผน 4,000.00               -                เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 3,745.00         บริษัท อาร์.เอ็น.บ.ีโปรดักส์ แอนด์ แพค็เกจจิ้ง จํากัด 3,745.00         คุณสมบติัตรงตามขอกําหนด บส. 139/2561 ลว. 7 ม.ิย. 61
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9 ซ้ือสิทธิ์การใช้บริการฐานข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ไอคิวนิวส์คลิป ระยะทีส่อง 32,100.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควส์ จํากัด 32,100.00        บริษัท อินโฟเควส์ จํากัด 32,100.00        คุณสมบติัตรงตามขอกําหนด บส. 140/2561 ลว. 11 ม.ิย. 61

ต้ังแต่วันที ่1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61

10 จ้างถ่ายภาพนิ่งและภาพเคล่ืยนไหว จํานวน 2 รายการ 38,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวปรูณ์ภสัสร กิจจินดารักษ์ 38,000.00        นางสาวปรูณ์ภสัสร กิจจินดารักษ์ 38,000.00        คุณสมบติัตรงตามขอกําหนด บส. 141/2561 ลว. 12 ม.ิย. 61

11 จ้างเหมาบริการรถบสัปรับอากาศ ในวันที ่16 ม.ิย. 61 ไปกลับกรุงเทพฯ - นครราชสีมา 23,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ฟ จํากัด 23,000.00        บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ฟ จํากัด 23,000.00        คุณสมบติัตรงตามขอกําหนด บส. 141(1)/2561 ลว. 13 ม.ิย. 61

12 จ้างแปลภาษาอังกฤษ จดหมายข่าว Quarterly ฉบบัที ่006 15,372.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยลดา สุจริตจันทร์ 15,372.00        นางสาวพลอยลดา สุจริตจันทร์ 15,372.00        คุณสมบติัตรงตามขอกําหนด บส. 142/2561 ลว. 22 ม.ิย. 61

13 จ้างออกแบบรูปเล่มหนังสือเร่ือง Surveying Victimization Experiences among Young People in 10,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา ธีรภาพพงศ์ 10,000.00        นางสาวพนิดา ธีรภาพพงศ์ 10,000.00        คุณสมบติัตรงตามขอกําหนด บส. 143/2561 ลว. 22 ม.ิย. 61

Custoday : Systematic Review of Methods and Tools

14 จ้างออกแบบรูปเล่มหนังสือเร่ือง การสํารวจสถิติข้อมูลปรระสบการณ์ความรุนแรงของเด็กก่อนถูก 270,000.00            270,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา ธีรภาพพงศ์ 270,000.00      นางสาวพนิดา ธีรภาพพงศ์ 270,000.00      คุณสมบติัตรงตามขอกําหนด บส. 144/2561 ลว. 22 ม.ิย. 61

ควบคุมตัวในสถานพนิิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

15 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ํามันเชื้อเพลิงและคนขับ ในวันที ่29 ม.ิย. 61 ณ. จ.นครปฐม 10,500.00             -                เฉพาะเจาะจง นายจุลปยิะ เย็นสบาย 10,500.00        นายจุลปยิะ เย็นสบาย 10,500.00        คุณสมบติัตรงตามขอกําหนด บส. 145/2561 ลว. 28 ม.ิย. 61

16 จ้างออกแบบรูปเล่มหนังสือเร่ือง Towards Gender-Responsive Criminal Justice: Good 200,000.00            195,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล  กุลฉันทรุจิกร 195,000.00      นางสาวดวงกมล  กุลฉันทรุจิกร 195,000.00      คุณสมบติัตรงตามขอกําหนด บส. 146/2561 ลว. 28 ม.ิย. 61

practices from Southeast Asia in responding to violence against women 

17 จ้างทําตรายาง 5,500.00               -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ์ศิลปเ์ซ็นเตอร์ จํากัด 5,218.39         บริษัท ประดิษฐ์ศิลปเ์ซ็นเตอร์ จํากัด 5,218.39         คุณสมบติัตรงตามขอกําหนด บส. 147/2561 ลว. 28 ม.ิย. 61

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2561

สถำบนัเพ่ือกำรยุตธิรรมแหง่ประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไดรบัคัดเลือกและรำคำทีจ่ัดซ้ือ/จำง เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ หรอืขอตกลงในกำรซ้ือ


