
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างบันทึกข้อมูลเอกสารด้านการเงิน และจัดซ้ือจัดจ้าง ลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 90,000.00             90,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญ์ศิชา ชนม์ศิริวรรณ 90,000.00       นางสาววรัญญ์ศิชา ชนม์ศิริวรรณ 90,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด สญ. 34/2564 ลว. 11 พ.ค. 64

2 จ้างดําเนินโครงการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2566 - 2570) 500,000.00           495,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อนาลิติค จํากัด 495,000.00      บริษัท อนาลิติค จํากัด 495,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด สญ. 35/2564 ลว. 13 พ.ค. 64

3 จ้างผลิตหนังสือรวบรวมผลการดําเนินภารกิจสําคัญในรอบ 10 ปี ของสถาบันเพ่ือการยุติธรรม 3,750,000.00         3,700,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท สํานักพิมพ์ ริเวอร์ บุ๊คส์ จํากัด 3,700,000.00   บริษัท สํานักพิมพ์ ริเวอร์ บุ๊คส์ จํากัด 3,700,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด สญ. 36/2564 ลว. 17 พ.ค. 64

แห่งประเทศไทย ฉบับภาษาอังกฤษ

4 จ้างดําเนินโครงการขยายผลเคร่ืองมือความคิดเชิงนวัตกรรมเพ่ือความยุติธรรมเข้าสู่หลักสูตรระดับ 400,000.00           400,000.00      เฉพาะเจาะจง นายปริชา  ดวงทวีทรัพย์ 400,000.00      นายปริชา  ดวงทวีทรัพย์ 400,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด สญ. 37/2564 ลว. 19 พ.ค. 64

มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์

5 จ้างเขียนเรียบเรียงรายงานเร่ืองสถานการณ์และผลกระทบของอาชญากรรมไซเบอร์ในประเทศไทย 350,000.00           350,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชวัช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 350,000.00      นายชวัช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 350,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด สญ. 38/2564 ลว. 21 พ.ค. 64

 (The State of Cybercrime in Thailand: trends, legislations, and national cooperation) 

6 จ้างเหมาบริการขนส่งครุภัณฑ์สํานักงานของสถาบันฯ จากโกดังบริษัทบางกอกขนย้าย มายังสถาบันฯ 5,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกขนย้าย จํากัด 4,280.00         บริษัท บางกอกขนย้าย จํากัด 4,280.00         คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 79/2564 ลว. 5 พ.ค. 64

7 จ้างออกแบบหนังสือผลงานวิจัย เร่ือง การต่อต้านภัยคุกคาม และความท้าทายรูปแบบใหม่ท่ีเกิดจากองค์กร 15,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นายเจริญศักด์ิ  โปสินธ์ุ 15,000.00       นายเจริญศักด์ิ  โปสินธ์ุ 15,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 80/2564 ลว. 11 พ.ค. 64

อาชญากรรมข้ามชาติจากมุมมองของประเทศไทยภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน (ฉบับแก้ไขใหม่)

8 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องท่ีปรึกษาสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ช้ัน 16 3,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 2,675.00         บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 2,675.00         คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 81/2564 ลว. 11 พ.ค. 64

9 จ้างเหมาบริการบํารุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลท่ีใช้งานร่วมกันในระบบเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ 150,000.00           147,660.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จํากัด 147,660.00      บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จํากัด 147,660.00      คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 82/2564 ลว. 11 พ.ค. 64

พ.ศ. 2564 (ระยะเวลาให้บริการต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

10 จ้างผลิตเอกสารวิชาการและคู่มือ จํานวน 4 รายการ 35,000.00             324,745.00      เฉพาะเจาะจง รุ่งเจริญการพิมพ์ 324,745.00      รุ่งเจริญการพิมพ์ 324,745.00      คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 83/2564 ลว. 14 พ.ค. 64

11 ซ้ือสิทธ์ิในการดาวน์โหลดเพลงเพ่ือประกอบการผลิตรายการเผยแพร่เสียงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (Podcast) 270,000.00           267,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นัมเบอร์ 24 จํากัด 267,500.00      บริษัท นัมเบอร์ 24 จํากัด 267,500.00      คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 84/2564 ลว. 20 พ.ค. 64

12 จ้างเหมาบริการต่ออายุสิทธ์ิในการเข้าใช้ระบบการสร้างและส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 91,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท แท็กซ่ีเมล จํากัด 9,051.28         บริษัท แท็กซ่ีเมล จํากัด 9,051.28         คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 85/2564 ลว. 24 พ.ค. 64

(ระยะเวลาให้บริการต้ังแต่วันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2565)

13 จ้างผลิตเอกสารประกอบการช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 10,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วสุ ก๊อปป้ี 1995 6,462.80         ห้างหุ้นส่วนจํากัด วสุ ก๊อปป้ี 1995 6,462.80         คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด บส. 86/2564 ลว. 28 พ.ค. 64

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 100 ชุด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2564

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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