
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน เร่ือง “การประเมินความต้องการการสนับสนุนทางเทคนิคต่อ £15,400 693,000.00          เฉพาะเจาะจง Ms. Sharon Ann Critoph £15,400 Ms. Sharon Ann Critoph £15,400 คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 20/2566 ลว. 13 ก.พ. 66

เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ท่ีท างานกับผู้ต้องขังหญิงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (TIJ’s Technical หรือประมาณ หรือประมาณ หรือประมาณ 

Assistance Needs Assessment of Prison Staff Working with Women Prisoners in Asia 693,000.00            693,000.00          693,000.00          

Pacific)”

2 จ้างด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร 2,300,000.00         2,244,325.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มิส คอนซัลท์ จ ากัด 2,244,325.00        บริษัท มิส คอนซัลท์ จ ากัด 2,244,325.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 21/2566 ลว. 14 ก.พ. 66

(The One Team Program) 

3 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 2,623,640.00         2,623,640.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูช่ันส์ จ ากัด 2,623,640.00        บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูช่ันส์ จ ากัด 2,623,640.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 22/2566 ลว. 15 ก.พ. 66

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา 10 เดือน)

4 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและการจราจร อาคารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 2,161,400.00         2,161,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูช่ันส์ จ ากัด 2,161,400.00        บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูช่ันส์ จ ากัด 2,161,400.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 23/2566 ลว. 15 ก.พ. 66

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา 10 เดือน)

5 จ้างพัฒนาระบบส าหรับค้นหาความเช่ือมโยงกฎหมายไทยและมาตรฐาน ICCS 250,000.00            220,580.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยัง กู๊ด กัฟเวอร์แนนซ์ จ ากัด 220,580.50          บริษัท ยัง กู๊ด กัฟเวอร์แนนซ์ จ ากัด 220,580.50          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 24/2566 ลว. 27 ก.พ. 66

6 จ้างออกแบบรูปเล่มรายงานแนวโน้มสถานการณ์เรือนจ าโลก ปี 2565 ฉบับภาษาไทย 85,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงศ์ 85,000.00            นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงศ์ 85,000.00            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 30/2566 ลว. 2 ก.พ. 66

7 จ้างออกแบบรูปเล่มรายงานโครงการศึกษาแนวโน้มสถิติเรือนจ าและประสบการณ์ 175,000.00            175,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงศ์ 175,000.00          นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงศ์ 175,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 31/2566 ลว. 2 ก.พ. 66

ในการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังในประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

8 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์บริหารจัดการอินเทอร์เน็ต 262,800.00            262,792.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 262,792.00          บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 262,792.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 32/2566 ลว. 2 ก.พ. 66

และอุปกรณ์ Virtual Private Network (VPN) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ระยะเวลาให้บริการ 1 ปี นับจากวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2567)

9 จ้างประเมินและจัดท าข้อเสนอในการพัฒนาเน้ือหาในหลักสูตรอบรมออนไลน์ 30,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์  แช่มสนิท 30,000.00            นางสาววราภรณ์  แช่มสนิท 30,000.00            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 33/2566 ลว. 3 ก.พ. 66

เพ่ือสร้างครอบครัวท่ีพักพิงอันปลอดภัย

10 จ้างอ านวยการงานประชุมผู้เช่ียวชาญเพ่ือทบทวนและให้ความเห็นต่อร่างหลักสูตรฝึกอบรม 200,000.00            199,876.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 199,876.00          บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 199,876.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 34/2566 ลว. 7 ก.พ. 66

ด้านกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และร่างคู่มือประกอบการฝึกอบรมฯ

11 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 คัน ส าหรับรับ - ส่ง 4,300.00               -                    เฉพาะเจาะจง นายอาคม  สดช่ืน 4,300.00             นายอาคม  สดช่ืน 4,300.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 35/2566 ลว. 10 ก.พ. 66

เจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ เดินทางไปปฏิบัติงานราชการฯ

ระหว่างวันท่ี 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

12 จ้างผลิตส่ิงของเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร คร้ังท่ี 2 450,000.00            432,571.04          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 432,571.04          บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 432,571.04          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 36/2566 ลว. 15 ก.พ. 66

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 5 ช้ินงาน

13 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 คัน ส าหรับรับ - ส่ง 4,300.00               -                    เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  ช่ืนสุคนธ์ 4,300.00             นายอาทิตย์  ช่ืนสุคนธ์ 4,300.00             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 37/2566 ลว. 20 ก.พ. 66

เจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ เดินทางไปปฏิบัติงานราชการฯ

ระหว่างวันท่ี 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดพิษณุโลก

14 จ้างออกแบบรูปเล่มรายงานโครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “A Global Study on the Impact 85,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงศ์ 85,000.00            นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงศ์ 85,000.00            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 38/2566 ลว. 28 ก.พ. 66

 of Covid-19 on Prison Health” ฉบับภาษาไทย

15 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง 40,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ์  บุญศรี 40,000.00            นายสิรวิชญ์  บุญศรี 40,000.00            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 39/2566 ลว. 28 ก.พ. 66

จ านวน 2 คัน ส าหรับรับ - ส่ง เจ้าหน้าท่ีสถาบัน และนักวิจัยชาวต่างชาติเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ี 

ระหว่างวันท่ี 7 - 17 มีนาคม 2566 ณ พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2566

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


