
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างด าเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพระบบงานภายในสถาบัน 300,000.00            300,000.00      เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา 300,000.00      นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา 300,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 20/2565 ลว. 11 ม.ย. 65

(Back Office Improvement) ระยะท่ี 2

2 จ้างออกแบบและจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ด้วยเทคนิค Data Journalism และ Data Storytelling 600,000.00            529,650.00      คัดเลือก บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 529,650.00      บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 529,650.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 21/2565 ลว. 29 ม.ย. 65

เร่ือง ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ ากัด 553,725.00      และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

บริษัท บุญมีแล็บ จ ากัด 562,991.20      

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 53,000.00             -                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 51,747.34        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 51,747.34        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 62/2565 ลว. 7 เม.ย. 65

4 จ้างจัดท าข้อเสนอแนะในการใช้พ้ืนท่ีอาคารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยให้เกิดประโยชน์ 481,500.00            481,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ คอนเทคซ์ชวล จ ากัด 481,500.00      บริษัท เดอะ คอนเทคซ์ชวล จ ากัด 481,500.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 63/2565 ลว. 19 เม.ย. 65

สูงสุดและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในอนาคต

5 จ้างผลิตเอกสาร “คู่มือว่าด้วยมาตรการท่ีมิใช่การคุมขังท่ีตอบสนองต่อเพศภาวะ” 130,000.00            125,992.00      เฉพาะเจาะจง รุ่งเจริญการพิมพ์ 125,992.00      รุ่งเจริญการพิมพ์ 125,992.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 64/2565 ลว. 19 เม.ย. 65

 ฉบับภาษาไทย  จ านวน 500 เล่ม

6 จ้างเหมาบริการต่ออายุสิทธ์ิการเข้าใช้ระบบการสร้างและส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 13,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท แท็กซ่ีเมล จ ากัด 12,840.00        บริษัท แท็กซ่ีเมล จ ากัด 12,840.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 65/2565 ลว. 22 เม.ย. 65

 จ านวน 75,000 อีเมเครดิต

(ระยะเวลาการให้บริการต้ังแต่วันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 - 28 พฤษภาคม 2566

7 จ้างด าเนินการอบรมกระบวนการออกแบบความยุติธรรมผ่านเกมมิฟิเคชันภายใต้หลักสูตร iCPCJ 40,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จ ากัด 39,590.00        บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จ ากัด 39,590.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 66/2565 ลว. 22 เม.ย. 65

8 จ้างด าเนินการอบรมการสร้างความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักสูตร iCPCJ 65,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท มิส คอนซัลท์ จ ากัด 64,200.00        บริษัท มิส คอนซัลท์ จ ากัด 64,200.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 67/2565 ลว. 22 เม.ย. 65

9 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับเดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงาน 7,800.00               -                เฉพาะเจาะจง นายสมประสงค์  คงกัลป์ 7,800.00         นายสมประสงค์  คงกัลป์ 7,800.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 68/2565 ลว. 27 เม.ย. 65

และประชุมทางวิชาการด้านจิตวิทยาและเทคนิคการสอบปากค าในคดีพิเศษ

 ในระหว่างวันท่ี ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ DSI Academy กรุงเทพมหานคร

และโรงเรียนนายร้อยต ารวจ จังหวัดนครปฐม

10 ซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรมส าหรับผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ Adobe Creative Cloud 45,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 44,940.00        บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 44,940.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 69/2565 ลว. 28 เม.ย. 65

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 VIP number: EDCD46AAE41075DDF5DA

(ระยะเวลาดูแลต้ังแต่วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2566)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน เมษำยน 2565

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


