
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 260,000.00           255,730.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เทิร์นออนโซลูช่ัน จ ากัด 255,730.00      บริษัท เทิร์นออนโซลูช่ัน จ ากัด 255,730.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 11/2564 ลว. 13 พ.ย. 63

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 จ้างบันทึกข้อมูลเอกสารด้านการเงิน บัญชี และจัดซ้ือจัดจ้าง ลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 45,000.00             45,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญ์ศิชา  ชนม์ศิริวรรณ 45,000.00       นางสาววรัญญ์ศิชา  ชนม์ศิริวรรณ 45,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 12/2564 ลว. 13 พ.ย. 63

3 จ้างผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและปรับปรุงกระบวนการท างานในองค์กร 480,000.00           480,000.00      เฉพาะเจาะจง นายธฤตวัน  วนาพัทธ์ 480,000.00      นายธฤตวัน  วนาพัทธ์ 480,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 13/2564 ลว. 24 พ.ย. 63

4 จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส ารอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 180,000.00           173,340.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 173,340.00      บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 173,340.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 14/2564 ลว. 26 พ.ย. 63

5 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการฝึกอบรม “Presentation 50,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.แอนด์ซันส์ จ ากัด 14,000.00       บริษัท เค.เอส.แอนด์ซันส์ จ ากัด 14,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 5/2564 ลว. 2 พ.ย. 63

Mastery” ระหว่างวันท่ี 5 - 6 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเม้นต์

สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพ

6 จ้างอ านวยการจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการ Street food สร้างโอกาส ระยะท่ี 2            370,000.00 321,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 321,000.00      บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 321,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 6/2564 ลว. 13 พ.ย. 63

7 ซ้ือตู้หนังสือ จ านวน 2 รายการ 12,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอริค (ประเทศไทย) จ ากัด 10,272.00       บริษัท เฟอริค (ประเทศไทย) จ ากัด 10,272.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 7/2564 ลว. 18 พ.ย. 63

8 จ้างจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปล่ียนแปลงองค์กรและการเปล่ียนแปลง 1,000,000.00         1,000,000.00   คัดเลือก บริษัท เอสเต้ ฮอลิเดย์ จ ากัด 1,000,000.00   บริษัท เอสเต้ ฮอลิเดย์ จ ากัด 1,000,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 8/2564 ลว. 23 พ.ย. 63

กระบวนการการท างานอย่างรอบด้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บริษัท จตุภาค ทัวร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 1,000,000.00   และให้ข้อเสนอท่ีดีท่ีสุด

บริษัท ดับเบ้ิล ที ทราเวล จ ากัด 1,000,000.00   

9 จ้างผลิตส่ิงของเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร ประจ าปีงบประมาณ 120,000.00           113,000.00      เฉพาะเจาะจง ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 113,000.00      ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 113,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 9/2564 ลว. 25 พ.ย. 63

พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 1 

10 จ้างผลิตหนังสือ pocket book RoLD Virtual Forum 160,000.00           152,475.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ริคโคพลัส จ ากัด 152,475.00      บริษัท ริคโคพลัส จ ากัด 152,475.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 10/2564 ลว. 25 พ.ย. 63

11 จ้างตรวจเช็คสภาพ ล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 25,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 16,585.00       บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 16,585.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 11/2564 ลว. 25 พ.ย. 63

12 จ้างถ่ายภาพน่ิงงานเสวนาเครือข่ายนักบริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา คร้ังท่ี 1 6,000.00               -                เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 6,000.00         นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 6,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 12/2564 ลว. 25 พ.ย. 63

ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ถนนสนามไชย

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

13 จ้างให้บริการเคร่ืองหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL: Web Security) 65,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 62,060.00       บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 62,060.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 13/2564 ลว. 25 พ.ย. 63

14 จ้างผลิตเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 1 45,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ผโลไท ดีไซน์ จ ากัด 42,800.00       บริษัท ผโลไท ดีไซน์ จ ากัด 42,800.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 14/2564 ลว. 25 พ.ย. 63

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

15 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 คัน 7,500.00               -                เฉพาะเจาะจง นายธนากร  แก้ววงศ์ 7,500.00         นายธนากร  แก้ววงศ์ 7,500.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 15/2564 ลว. 26 พ.ย. 63

ระหว่างวันท่ี 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่

16 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 4 คัน ส าหรับกิจกรรม 12,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  โคกจินดา 12,000.00       นายฐากูร  โคกจินดา 12,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 16/2564 ลว. 26 พ.ย. 63

การเย่ียมชมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารส านักงานสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหลังใหม่ ในวันจันทร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือข

อตกลงในกำรซ้ือ


