
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างวางแผนและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับยุทธศาสตร์ต้นแบบและ 498,000.00            498,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษา  เลิศศรีสันทัด 498,000.00         นางสาวอุษา  เลิศศรีสันทัด 498,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 46/2563 ลว 13 ก.ค. 63

มาตรฐานเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง

2 จ้างด าเนินโครงการประเมินผลกระทบทางสังคมของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 700,000.00            700,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ ทีซิส 700,000.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ ทีซิส 700,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 47/2563 ลว 24 ก.ค. 63

3 จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีอาคารสถาบัน ช้ัน 15 80,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็น พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ากัด 65,627.38           บริษัท เอสเอ็น พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ากัด 65,627.38           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 160/2563 ลว. 3 ก.ค. 63

4 จ้างแปลรายงานแนวโน้มสถานการณ์เรือนจ าท่ัวโลก ประจ าปี 2020 (Global Prison Trends 2020) 62,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด 61,867.40           บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด 61,867.40           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 161/2563 ลว. 3 ก.ค. 63

จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

5 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ และน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 คัน ระหว่างวันท่ี 8 - 9 กรกฎาคม 2563 5,000.00               -                เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  กองวัง 5,000.00             นายกฤษฎา  กองวัง 5,000.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 162/2563 ลว. 3 ก.ค. 63

 ณ จังหวัดเชียงใหม่

6 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการจัดท าตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 23,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวยาธร จ ากัด 23,000.00           บริษัท ศิวยาธร จ ากัด 23,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 163/2563 ลว. 10 ก.ค. 63

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันอังคารท่ี 14 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพฯ

7 จ้างเช็คสภาพ ซ่อมแซมและบริการอะไหล่รถยนต์ จ านวน 6 คัน 80,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราวินเซอร์ จ ากัด 67,778.54           บริษัท พาราวินเซอร์ จ ากัด 67,778.54           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 164/2563 ลว. 10 ก.ค. 63

8 จ้างเปล่ียนป๊ัมน้ าใหม่ พร้อมท้ังเปล่ียนอุปกรณ์ก๊อกน้ าใต้อ่างซิงค์ล้างจาน ช้ัน 15 15,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เอ.เอฟ. เอ็นจิเนียร่ิง 1984 จ ากัด 12,840.00           บริษัท วี.เอ.เอฟ. เอ็นจิเนียร่ิง 1984 จ ากัด 12,840.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 165/2563 ลว. 15 ก.ค. 63

9 จ้างผลิตเอกสารประกอบการช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6,000.00               -                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุ ก๊อปป้ี 1995 5,844.88             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุ ก๊อปป้ี 1995 5,844.88             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 166/2563 ลว. 17 ก.ค. 63

10 จ้างแปลบทความ TIJ Virtual Forum จ านวน 2 บทความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 13,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวมาสิริ  อนะมาน 13,000.00           นางสาวมาสิริ  อนะมาน 13,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 167/2563 ลว. 21 ก.ค. 63

11 จ้างเหมาบริการก้ันห้องและปรับปรุงพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 500,000.00            497,015.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีแซด มีเดีย 497,015.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีแซด มีเดีย 497,015.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 168/2563 ลว. 24 ก.ค. 63

12 จ้างจัดเก็บข้อมูลภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเร่ือง “สาธารณสุขในเรือนจ า: การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ 460,000.00            460,000.00      เฉพาะเจาะจง Ms. Barzano  Piera 460,000.00         Ms. Barzano  Piera 460,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 169/2563 ลว. 24 ก.ค. 63

สิทธิมนุษยชน และเพศภาวะ” ระยะท่ี 1

13 ซ้ือสิทธ์ิการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ไอคิวนิวส์คลิป จ านวน 2 สิทธ์ิ 110,000.00            109,140.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 109,140.00         บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 109,140.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 170/2563 ลว. 24 ก.ค. 63

รอบรับบริการวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


