
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างเหมาบริการรับ - ส่ง เอกสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 250,000.00           219,660.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 225,660.00       บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 225,660.00       ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 1/2566 ลว. 25 ต.ค. 65

2 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จ านวน 4 เคร่ือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 360,000.00           308,160.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 256,800.00       บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 256,800.00       ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 2/2566 ลว. 25 ต.ค. 65

3 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 6 อัตรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1,409,904.00        1,409,904.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ ากัด 1,409,904.00     บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ ากัด 1,409,904.00     ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 3/2566 ลว. 27 ต.ค. 65

4 จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 513,600.00           513,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด 513,600.00       บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด 513,600.00       ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 4/2566 ลว. 27 ต.ค. 65

5 จ้างด าเนินงานสนับสนุนโครงการบริหารองค์ความรู้และส่งเสริมบทบาทการเป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะ 282,000.00           282,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยาพร  อ่อนพิมพ์ 282,000.00       นางสาวจริยาพร  อ่อนพิมพ์ 282,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 5/2566 ลว. 27 ต.ค. 65

6 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับรับ - ส่ง เจ้าหน้าท่ีสถาบัน 2,500.00              -                  เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ์  บุญศรี 2,500.00           นายสิรวิชญ์  บุญศรี 2,500.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 1/2566 ลว. 5 ต.ค. 65

และผู้เก่ียวข้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ี ในวันท่ี 6 ตุลาคม 2565 ณ พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

7 จ้างเหมาบริการถ่ายภาพน่ิงการจัดประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดประชุมเวทีสาธารณะ 7,000.00              -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีมอร์อิมเมจโปรดักช่ันส์ จ ากัด 6,955.00           บริษัท ซีมอร์อิมเมจโปรดักช่ันส์ จ ากัด 6,955.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 2/2566 ลว. 5 ต.ค. 65

ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน คร้ังท่ี 13 และศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน WoodSmith

8 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับรับ - ส่ง เจ้าหน้าท่ีสถาบัน 2,500.00              -                  เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ์  บุญศรี 2,500.00           นายสิรวิชญ์  บุญศรี 2,500.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 3/2566 ลว. 12 ต.ค. 65

วิทยากร และผู้เก่ียวข้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ี ในวันท่ี 12 ตุลาคม 2565 ณ พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

9 จ้างผลิตเอกสารข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการท่ีมิใช่การคุมขัง 18,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง รุ่งเจริญการพิมพ์ 17,655.00         รุ่งเจริญการพิมพ์ 17,655.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 4/2566 ลว. 26 ต.ค. 65

ส าหรับผู้กระท าผิดหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners 

and Non-Custodial Measures for Women Offenders) หรือข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) 

ฉบับภาษามลายู จ านวน 100 เล่ม

10 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับรับ - ส่ง เจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ 7,000.00              -                  เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  โคกจินดา 7,000.00           นายฐากูร  โคกจินดา 7,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 5/2566 ลว. 28 ต.ค. 65

เดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ี ในวันท่ี 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 ณ พ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา

11 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับรับ - ส่ง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ี 5,000.00              -                  เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ์  บุญศรี 5,000.00           นายสิรวิชญ์  บุญศรี 5,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 6/2566 ลว. 31 ต.ค. 65

สถาบันฯ เดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ี ในวันท่ี 3 - 4 พฤศจิกายน 2565 ณ พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตก

ลงในกำรซ้ือ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย


