
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 จา้งเหมาบริการในต าแหน่งผู้ช่วยนักประสานงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติเพื่อการวิจยัและนโยบาย 157,500.00           157,500.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพิชญ์ มณีนาค 157,500.00      นางสาวศุภาพิชญ์ มณีนาค 157,500.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 40/2561 ลว. 6 ม.ีค. 61

(Project Assistant-Stats)

2 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมจดัท าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 445,000.00           445,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทรานสมิชชัน่ อินดัสทรี จ ากดั 449,988.50      บริษัท ไทยทรานสมิชชัน่ อินดัสทรี จ ากดั 449,988.50      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 41/2561 ลว. 15 ม.ีค. 61

3 จา้งประเมินความคุ้มค่าทางสัมคมของการด าเนินงานตามภารกจิของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง 700,000.00           700,000.00      คัดเลือก บริษัท ทรู โอเชีย่น คอนซัลต้ิง จ ากดั 700,000.00      บริษัท ทรู โอเชีย่น คอนซัลต้ิง จ ากดั 700,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 42/2561 ลว. 15 ม.ีค. 61

ประเทศไทย บริษัท มาร์เกต็ต้ิง ไอเดียส์ จ ากดั 802,500.00      และราคาต่ าสุด

บริษัท ดับเบิ้ลยู แมเนจเม้นท์ จ ากดั 995,100.00      

4 จา้งการจดัท าร่างรายงานวิจยัภูมิหลังของการตกเป็นเหยือ่การค้ามนุษย์และประสบการณ์ใน 500,000.00           500,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ว่องเกยีรติไพศาล 500,000.00      นางสาวศิริวรรณ ว่องเกยีรติไพศาล 500,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 43/2561 ลว. 21 ม.ีค. 61

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

5 จา้งถ่ายภาพนิง่เพื่อเกบ็บรรยากาศในงานประชุม 15,165.00             -                 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา เยีย่งวรกลุ 15,165.00       นายสัญญา เยีย่งวรกลุ 15,165.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 95/2561 ลว. 2 ม.ีค. 61

6 จา้งถ่ายภาพนิง่เพื่อเกบ็ภาพงานประชุมคู่ขนาน 10,200.00             -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภัสสร กจิจนิดารักษ์ 10,130.00       นางสาวปูรณ์ภัสสร กจิจนิดารักษ์ 10,130.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 96/2561 ลว. 2 ม.ีค. 61

7 จา้งล่ามแปลภาษาการจดังาน High Level Conference on Sustainable Development, Crime 50,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค ทรานสเลชัน่ จ ากดั 25,680.00       บริษัท ยูนีค ทรานสเลชัน่ จ ากดั 25,680.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 97/2561 ลว. 2 ม.ีค. 61

 Prevention and Safe Societies

8 จา้งงานถ่ายทอดสดฯ ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ของสถาบันฯ เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 60,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นายนริศร หิรัญอ่อน 50,000.00       นายนริศร หิรัญอ่อน 50,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 98/2561 ลว. 2 ม.ีค. 61

9 จา้งแปลและจดัท าซับไตเติลวีดิทัศน์เกีย่วกบัข้อก าหนดกรุงเทพและการน าข้อก าหนดกรุงเทพไปปฏิบัติ 16,050.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอร์ ทีวี จ ากดั 16,050.00       บริษัท คอร์ ทีวี จ ากดั 16,050.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 99/2561 ลว. 6 ม.ีค. 61

ในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

10 จา้งเพื่อด าเนินการด้านโลจสิติกส์ที่เกีย่วข้องกบัการเดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงานและสัมมนาฯ 286,000.00           286,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเวนซีส์ เวเคชัน่ จ ากดั 286,000.00      บริษัท เซเวนซีส์ เวเคชัน่ จ ากดั 286,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 100/2561 ลว. 8 ม.ีค. 61

ณ ประเทศสิงคโปร์

11 จา้งตรวจเช็คสภาพ ซ่อมแซมและบริการอะไหล่รถยนต์ จ านวน 5 คัน 70,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราวินเซอร์ จ ากดั 66,815.47       บริษัท พาราวินเซอร์ จ ากดั 66,815.47       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 100(1)/2561 ลว. 9 ม.ีค. 61

12 จา้งแปลชุดแบบสอบถามโครงการส ารวจสถิติข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 12,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง ศูนย์การแปลราชนครินทร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12,000.00       ศูนย์การแปลราชนครินทร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 101/2561 ลว. 16 ม.ีค. 61

จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

13 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ และน้ ามันเชือ้เพลิง ในระหว่างวันที่ 26-27 ม.ีค. 61 7,600.00               -                 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์ ชะนีวงศ์ 7,600.00         นายประวิทย์ ชะนีวงศ์ 7,600.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 102/2561 ลว. 19 ม.ีค. 61

ณ. จ.อุบลราชธานี

14 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ และน้ ามันเชือ้เพลิง ในระหว่างวันที่ 29-31 ม.ีค. 61 10,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นายโทนวิทย์ ปะตินัง 10,000.00       นายโทนวิทย์ ปะตินัง 10,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 103/2561 ลว. 19 ม.ีค. 61

ณ. จ.ขอนแกน่

15 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ และน้ ามันเชือ้เพลิง ในระหว่างวันที่ 3-6 เม.ย. 61 12,800.00             -                 เฉพาะเจาะจง นางถนอมวรรณ ปั้นแสง 12,800.00       นางถนอมวรรณ ปั้นแสง 12,800.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 104/2561 ลว. 19 ม.ีค. 61

ณ. จ.พิษณุโลก

16 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ และน้ ามันเชือ้เพลิง ในระหว่างวันที่ 8-11 เม.ย. 61 14,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นายโชคชัย กาวี 14,000.00       นายโชคชัย กาวี 14,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 105/2561 ลว. 19 ม.ีค. 61

ณ. จ.น่าน

17 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ ามันเชือ้เพลิง ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ จ.นครปฐม 7,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง นายจลุปิยะ เย็นสบาย 7,000.00         นายจลุปิยะ เย็นสบาย 7,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 105(1)/2561 ลว. 22 ม.ีค. 61

18 จา้งตรวจเช็คสภาพ ซ่อมแซมและบริการอะไหล่รถยนต์ จ านวน 5 คัน (เพิ่มเติม) 30,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราวินเซอร์ จ ากดั 4,590.30         บริษัท พาราวินเซอร์ จ ากดั 4,590.30         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 105(2)/2561 ลว. 26 ม.ีค. 61

19 จา้งถ่ายภาพนิง่เพื่อสนับสนุนการส่ือสารภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ในการประชุมหารือกลุ่มผู้เชียวชาญ 10,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภัสสร กจิจนิดารักษ์ 10,000.00       นางสาวปูรณ์ภัสสร กจิจนิดารักษ์ 10,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 106/2561 ลว. 28 ม.ีค. 61

"โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนในคดีอาญา"

20 จดัซ้ือเทปส าหรับท าความสะอาดหัวอ่านอุปกรณ์ส ารองข้อมูล 6,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลยี ่อินฟอร์เมชัน่ จ ากดั 5,885.00         บริษัท นิวเทคโนโลยี ่อินฟอร์เมชัน่ จ ากดั 5,885.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 107/2561 ลว. 28 ม.ีค. 61

21 จดัซ้ือเคร่ืองกรองน้ าและเคร่ืองฟอกอากาศ 86,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 83,960.00       บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 83,960.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 108/2561 ลว. 28 ม.ีค. 61

22 จา้งบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 110,000.00           107,000.00      เฉพาะเจาะจง ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 107,000.00      ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 107,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 109/2561 ลว. 29 ม.ีค. 61

23 จา้งถ่ายภาพนิง่เพื่อเกบ็บรรยากาศในงานพระเจา้หลานเธอพระองค์เจา้พัชรกติิยาภา เสด็จไปทรง 16,200.00             -                 เฉพาะเจาะจง นายโอฬาร พงศ์เผ่าไทย 16,200.00       นายโอฬาร พงศ์เผ่าไทย 16,200.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 110/2561 ลว. 30 ม.ีค. 61

ร่วมปฎิบัติภารกจิฯ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

24 จา้งถ่ายภาพนิง่เพื่อเกบ็ภาพพระเจา้หลานเธอ พระองค์เจา้พัชรกติิยาภา ระหว่างการเสด็จไป 15,165.00             -                 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา เยีย่งวรกลุ 15,165.00       นายสัญญา เยีย่งวรกลุ 15,165.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 111/2561 ลว. 30 ม.ีค. 61

ทรงร่วมปฎิบัติภารกจิฯ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

25 จา้งถ่ายภาพเคล่ือนไหวในโอกาสทึ่พระเจา้หลานเธอ พระองค์เจา้พัชรกติิยาภา ระหว่างการเสด็จไป 96,300.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอร์ ทีวี จ ากดั 96,300.00       บริษัท คอร์ ทีวี จ ากดั 96,300.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 112/2561 ลว. 30 ม.ีค. 61

ทรงร่วมปฎิบัติภารกจิฯ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดอืน มีนำคม 2561

สถำบันเพ่ือกำรยตุธิรรมแห่งประเทศไทย
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