สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจำงในรอบเดือน พฤษภำคม2561
สถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ลำดับ

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินงบประมำณ

รำคำกลำง

วิธีจัดซื้อจัดจ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผูไดรับคัดเลือกและรำคำที่จัดซื้อ/จำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปเลขที่และวันที่ของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซื้อ

1

จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการประสานนโยบายระหว่างประเทศ

425,000.00

425,000.00

เฉพาะเจาะจง นางสาวอทิตา โคมินทร์

425,000.00 นางสาวอทิตา โคมินทร์

425,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

สญ. 49/2561

ลว. 2 พ.ค. 61

2

จ้างจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งานระบบ e-office

420,000.00

390,871.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จํากัด

390,871.00 บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จํากัด

390,871.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

สญ. 50/2561

ลว. 24 พ.ค. 61

200,000.00

199,820.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท วู้ คอมพาเนี่ยน จํากัด

199,820.00 บริษัท วู้ คอมพาเนี่ยน จํากัด

199,820.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

บส. 122/2561

ลว. 3 พ.ค. 61

48,150.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

บส. 123/2561

ลว. 4 พ.ค. 61

8,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

บส. 124/2561

ลว. 8 พ.ค. 61

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3

จ้างจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงแก่เยาวชน
(SpeakUpSpeakOut : the ACTION)

4

จ้างผลิตเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ (Booklet)

50,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จํากัด

5

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับแบบเหมาจ่าย วันที่ 10 - 11 พ.ค. 61

8,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นายจุลปิยะ เย็นสบาย

48,150.00 บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จํากัด

6

จ้างจัดพิมพ์จดหมายข่าวของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 006)

80,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)

74,900.00 บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)

74,900.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

บส. 125/2561

ลว. 11 พ.ค. 61

7

จ้างถอดเทปการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังในส่วนของภาษาพม่าภาษาไทยใหญ่ เป็นภาษาอังกฤษ ภายใต้

64,000.00

-

เฉพาะเจาะจง Mr.Piotr Pietryka

64,000.00 Mr.Piotr Pietryka

64,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

บส. 126/2561

ลว. 11 พ.ค. 61

64,500.00

-

เฉพาะเจาะจง นายจามร จะโจ่ง

64,500.00 นายจามร จะโจ่ง

64,500.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

บส. 127/2561

ลว. 11 พ.ค. 61

62,500.00

-

เฉพาะเจาะจง Mr.Kohei Yamada

62,500.00 Mr.Kohei Yamada

62,500.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

บส. 128/2561

ลว. 11 พ.ค. 61

18,000.00 นางสาวพนิตา ธีรภาพพงศ์

18,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

8,000.00 นายจุลปิยะ เย็นสบาย

งานวิจัยเรื่อง "ผู้ต้องขังกลุ่มเฉพาะในเรือนจําและทัณฑสถานในประเทศไทย"
8

จ้างถอดเทปการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังในส่วนของภาษาม้ง ภาษาอาข่า ภาษาลาหู่ เป็นภาษาอังกฤษ
ภายใต้งานวิจัยเรื่อง "ผู้ต้องขังกลุ่มเฉพาะในเรือนจําและทัณฑสถานในประเทศไทย"

9

จ้างถอดเทปการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังในส่วนของภาษาลาว ภาษากัมพูชา เป็นภาษาอังกฤษ ภายใต้
งานวิจัยเรื่อง "ผู้ต้องขังกลุ่มเฉพาะในเรือนจําและทัณฑสถานในประเทศไทย"

10

จ้างออกแบบรูปเล่มจดหมายข่าวของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 006)

18,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิตา ธีรภาพพงศ์

บส. 129/2561

ลว. 11 พ.ค. 61

11

จ้างผลิตสื่อรณรงค์ สําหรับกิจกรรมสัปดาห์การเรียนรู้วัฒนธรรมการเคารพกติกา คุณธรรม

3,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเนซิส ครีเอทีฟ จํากัด

2,426.76 บริษัท เจเนซิส ครีเอทีฟ จํากัด

2,426.76 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

บส. 129(1)/2561

ลว. 11 พ.ค. 61

และความโปร่งใส
12

ซื้อเตาอบไมโครเวฟ

14,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด สาขาลาดพร้าว

7,980.00 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด สาขาลาดพร้าว

7,980.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

บส. 130/2561

ลว. 15 พ.ค. 61

13

จ้างออกแบบและผลิตภาพ หัวข้อ เสริมพลังกลุ่มเปราะบางด้วยมิติการพัฒนา เพื่อป้องกันอาชญากรรม

2,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ปันไฝ

1,000.00 นางสาวอัจฉรา ปันไฝ

1,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

บส. 130(1)/2561

ลว. 16 พ.ค. 61

14

จ้างพิมพ์เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจําปี 2561

4,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จํากัด

3,424.00 บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จํากัด

3,424.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

บส. 131/2561

ลว. 17 พ.ค. 61

15

จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จํานวน 6 รายการ

72,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จํากัด

71,240.60 บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จํากัด

71,240.60 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

บส. 132/2561

ลว. 17 พ.ค. 61

16

ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud

41,730.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์เมชั่น จํากัด

41,730.00 บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์เมชั่น จํากัด

41,730.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

บส. 133/2561

ลว. 17 พ.ค. 61

17

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับและน้ํามันเชื้อเพลิง ณ จ.เชียงใหม่และ จ.เชียงราย

24,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา กองวัง

24,000.00 นายกฤษฎา กองวัง

24,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

บส. 134/2561

ลว. 18 พ.ค. 61

50,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินันท โพธิเสถียร

50,000.00 นางสาวสิรินันท โพธิเสถียร

50,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

บส. 135/2561

ลว. 22 พ.ค. 61

เฉพาะเจาะจง นางสาวธันย์ชนก สุขเกษม

280,000.00 นางสาวธันย์ชนก สุขเกษม

280,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

บส. 136/2561

ลว. 23 พ.ค. 61

3,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

บส. 137/2561

ลว. 23 พ.ค. 61

ในระหว่างวันที่ 20 - 23 พ.ค. 61
18

จ้างคัดแยกหนังสือและจัดทํารายงานการควบคุม จัดทําฐานข้อมูลบรรณานุกรม จัดเตรียมตัวเล่ม
ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของทรัพยากรสารสนเทศ จัดเรียงขึ้นชั้นฯ

19

จ้างดําเนินการลงพื้นที่สาํ รวจภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อสํารวจสถิติข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กในประเทศไทยฯ

20

เช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ ในวันที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 08.00 - 12.00 น.

280,000.00
3,000.00

280,000.00
-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ เลเจ้นด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จํากัด

3,000.00 บริษัท เดอะ เลเจ้นด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จํากัด

