
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างอ านวยการและบริหารจัดการ การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้หลักสูตร iCPCJ 2,200,000.00                           2,200,000.00             e-bidding บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จ ากัด 2,175,000.00             บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จ ากัด 2,175,000.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 29/2565 ลว. 7 ก.ค. 65

ระหว่างวันท่ี 18 - 22 กรกฎาคม 2565 บริษัท จีเอ็ม อีเว้นท์ จ ากัด 2,195,000.00             และเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้

บริษัท ลีฟว่ิง อีซ่ี จ ากัด 1,867,000.00             คะแนนรวมสูงสุด

2 จ้างด าเนินงานด้านการสร้างเสริมประสิทธิภาพการส่ือสารภาพลักษณ์และเผยแพร่องค์ความรู้ 700,000.00                             693,360.00                คัดเลือก บริษัท โน้ตเอเบ้ิล แบงค์คอก จ ากัด 693,360.00                บริษัท โน้ตเอเบ้ิล แบงค์คอก จ ากัด 693,360.00                คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 30/2565 ลว. 26 ก.ค. 65

ของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บริษัท โฟร์ฮันเดรท จ ากัด 698,496.00                และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

บริษัท สเปช แปลร์ส จ ากัด 699,780.00                

3 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับรับ - ส่ง ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 15,500.00                               -                          เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ์  บุญศรี 15,500.00                 นายสิรวิชญ์  บุญศรี 15,500.00                 คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 110/2565 ลว. 1 ก.ค. 65

สถาบันในการเดินทางจากสนามบิน - ท่ีพัก และในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันท่ี 3 - 9  กรกฎาคม 2565

4 จ้างจัดงานเสวนาวิชาการเน่ืองในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการรับรองข้อมติสหประชาชาติ 300,499.00                             300,456.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 300,456.00                บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 300,456.00                คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 111/2565 ลว. 4 ก.ค. 65

เร่ือง หลักการพ้ืนฐานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเร่ืองทางอาญา

5 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับรับ - ส่ง เจ้าหน้าท่ีสถาบัน 10,800.00                               -                          เฉพาะเจาะจง นายสุกแก้ว  นันตา 10,800.00                 นายสุกแก้ว  นันตา 10,800.00                 คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 112/2565 ลว. 4 ก.ค. 65

และนักวิจัยชาวต่างชาติ ในการลงพ้ืนท่ีส ารวจและเก็บข้อมูลร่วมกับคณะวิจัย ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 4 - 9  กรกฎาคม 2565 

6 จ้างอ านวยการและบริหารจัดการ การศึกษาดูงาน RoLD in Action โครงการ “คืนคนดีสู่สังคม - 500,000.00                             497,601.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอีโอ 19 จ ากัด 497,601.00                บริษัท ซีอีโอ 19 จ ากัด 497,601.00                คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 113/2565 ลว. 6 ก.ค. 65

The Innovative Path for Peace” พ้ืนท่ีศึกษา: “โอกาสสถาน” ศูนย์เตรียมการปลดปล่อย

เรือนจ าช่ัวคราวกลางเวียง ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

7 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับรับ - ส่ง ผู้บริหารเจ้าหน้าท่ี 10,000.00                               -                          เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ์  บุญศรี 10,000.00                 นายสิรวิชญ์  บุญศรี 10,000.00                 คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 114/2565 ลว. 7 ก.ค. 65

สถาบันและผู้เก่ียวข้อง ในการเตรียมงานและเข้าร่วมเปิดพิพิธภัณฑ์เรือนพธ ามรงค์ ระหว่าง

วันท่ี 10 - 11  กรกฎาคม 2565 ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

8 จ้างอ านวยการการจัดงานเปิดพิพิธภัณฑ์เรือนพธ ามรงค์ ในวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 499,800.00                             499,690.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 499,690.00                บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 499,690.00                คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 115/2565 ลว. 8 ก.ค. 65

 ณ เรือนจ าช่ัวคราวกลางเวียง จังหวัดเชียงใหม่

9 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 2 คัน 5,600.00                                -                          เฉพาะเจาะจง นายสมประสงค์  คงกัลป์ 5,600.00                   นายสมประสงค์  คงกัลป์ 5,600.00                   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 116/2565 ลว. 12 ก.ค. 65

 ในวันอาทิตย์ท่ี 17 กรกฎาคม 2565 เดินทางจากสถาบันฯ ไปยังส านักงานเขตหนองแขม

ชุมชนสงวนค า โรงก าจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพ่ือส่ิงแวดล้อมหนองแขม และป่าชายเลนบางขุนเทียน

10 จัดซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียงพกพา จ านวน 8 เคร่ือง 40,000.00                               -                          เฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 37,308.41                 บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 37,308.41                 คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 117/2565 ลว. 18 ก.ค. 65

11 จัดซ้ือรางปล๊ักไฟ จ านวน 20 ช้ิน 15,000.00                               -                          เฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 13,011.20                 บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 13,011.20                 คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 118/2565 ลว. 18 ก.ค. 65

12 จัดซ้ือกล่องกระดาษลูกฟูกส าหรับขนย้าย จ านวน 300 ใบ 20,000.00                               -                          เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกขนย้าย จ ากัด 16,050.00                 บริษัท บางกอกขนย้าย จ ากัด 16,050.00                 คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 119/2565 ลว. 18 ก.ค. 65

13 จ้างเหมาบริการต่ออายุลิขสิทธ์ิอีเมล์บนคลาวด์ (e-Mail Cloud Service) ประจ าปีงบประมาณ 500,000.00                             336,536.40                เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 336,536.40                บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 336,536.40                คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 120/2565 ลว. 25 ก.ค. 65

พ.ศ. 2565 (ระยะให้บริการต้ังแต่วันท่ี 25 สิงหาคม 2565 - 24 สิงหาคม 2566)

14 จ้างผลิตเอกสารประกอบการช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ 22,000.00                               -                          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุ ก๊อปป้ี 1995 21,818.32                 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุ ก๊อปป้ี 1995 21,818.32                 คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 121/2565 ลว. 27 ก.ค. 65

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 วุฒิสภา

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


