
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 260,000.00           250,380.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูช่ันส์ จ ากัด 239,466.00      บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูช่ันส์ จ ากัด 239,466.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 6/2566 ลว. 3 พ.ย. 65

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา 3 เดือน)

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและการจราจร อาคารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 380,000.00           362,730.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูช่ันส์ จ ากัด 359,520.00      บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูช่ันส์ จ ากัด 359,520.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 7/2566 ลว. 3 พ.ย. 65

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา 3 เดือน)

3 จ้างด าเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพระบบงานภายในสถาบัน 300,000.00           300,000.00      เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา 300,000.00      นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา 300,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 8/2566 ลว. 10 พ.ย. 65

 (Back Office Improvement) ระยะท่ี 3

4
จ้างด าเนินโครงการจัดการความรู้และส่ือสารสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3,000,000.00         2,996,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ ากัด 2,996,000.00   บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ ากัด 2,996,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 9/2566 ลว. 15 พ.ย. 65

5 จ้างอ านวยการ "โครงการสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลง พิชิตหน้ีมีออม ส าหรับเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ 161,500.00           155,150.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จ ากัด 155,150.00      บริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จ ากัด 155,150.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 10/2566 ลว. 15 พ.ย. 65

6 จ้างส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 400,000.00           399,645.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ พี อาร์ ไอ แอดไวเซอร่ี จ ากัด 399,645.00      บริษัท เอฟ พี อาร์ ไอ แอดไวเซอร่ี จ ากัด 399,645.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 11/2566 ลว. 23 พ.ย. 65

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7 จ้างบริหารจัดการอาคารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7,600,000.00         7,880,015.00   e-bidding บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเม้นท์ จ ากัด 7,580,009.00   บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเม้นท์ จ ากัด 6,800,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 12/2566 ลว. 25 พ.ย. 65

บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จ ากัด 6,967,840.00   และให้ข้อเสนอท่ีดีท่ีสุด

8 จ้างด าเนินงานสนับสนุนโครงการ Rule of Law Education 216,000.00           216,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพงศ์รวี  ธัญญสิริ 216,000.00      นางสาวพงศ์รวี  ธัญญสิริ 216,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 13/2566 ลว. 25 พ.ย. 65

9 จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส ารองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 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. 14/2566 ลว. 25 พ.ย. 65

10 จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมส าหรับจัดท าเงินเดือน 12,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จ ากัด 10,795.77       บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จ ากัด 10,795.77       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 7/2566 ลว. 2 พ.ย. 65

และระบบ E-slip ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ระยะเวลาด าเนินการต้ังแต่วันท่ี 28 ธันวาคม 2565 ถึงวันท่ี 27 ธันวาคม 2566

11 จ้างให้บริการเคร่ืองหมายรับรองความปลอดภัยทาง 66,400.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 66,340.00       บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 66,340.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 8/2566 ลว. 7 พ.ย. 65

อิเล็กทรอนิกส์ (SSL: Web Security)

(ระยะเวลาให้บริการ 2 ปี เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 21 ธันวาคม 2565 ถึงวันท่ี 21 ธันวาคม 2567)

12 จ้างผลิตส่ิงของเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการส่ือสาร 500,000.00           495,142.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 495,142.50      บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 495,142.50      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 9/2566 ลว. 7 พ.ย. 65

ภาพลักษณ์องค์กร คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จ านวน 5 ช้ินงาน

13 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง 8,000.00               -                เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  โคกจินดา 8,000.00         นายฐากูร  โคกจินดา 8,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 10/2566 ลว. 11 พ.ย. 65

ส าหรับรับ - ส่ง เจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ เดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ี

ในวันท่ี 14 - 15 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี

14 จ้างเขียนบทความ เร่ือง Sexual Harassment 7,000.00               -                เฉพาะเจาะจง นางสาวสายใจ  ส่งสมบุญ 7,000.00         นางสาวสายใจ  ส่งสมบุญ 7,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 11/2566 ลว. 23 พ.ย. 65

ความรุนแรงทางเพศในสังคม

15 จ้างเขียนบทความ เร่ือง Sexual Harassment 12,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นายปฐพร  ทรัพย์ไพฑูรย์ 12,000.00       นายปฐพร  ทรัพย์ไพฑูรย์ 12,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 12/2566 ลว. 23 พ.ย. 65

เหย่ือความรุนแรงทางเพศ จ านวน 2 บทความ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2565

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ     

หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


