
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างบริหารจัดการงานส่ือสารสาธารณะ ในหัวข้อ “Rethinking Myths of Justice ยุติธรรม...ตามท่ีคุณเช่ือ(?)” 5,000,000.00         4,999,575.00   คัดเลือก บริษัท พร้ิงค์ ครีเอช่ัน จ ากัด 4,999,082.80   บริษัท พร้ิงค์ ครีเอช่ัน จ ากัด 4,999,082.80   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 16/2566 ลว. 9 ม.ค. 66

บริษัท เจโนไซส์ ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด 4,804,300.00   และเป็นผู้เสนอราคาท่ีคะแนนรวมสูงสุด

2 จ้างออกแบบประสบการณ์ (Design Experience) และการจัดการพ้ืนท่ี (Zoning) เพ่ือรองรับงานบริการ 480,000.00           480,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนด์ เอนนีธิง เอลซ์ จ ากัด 480,000.00      บริษัท แอนด์ เอนนีธิง เอลซ์ จ ากัด 480,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 17/2566 ลว. 17 ม.ค. 66

และกิจกรรม (Service & Program) ส าหรับส่วน Justice Innovation Space (ช้ัน 2)

3 จ้างด าเนินงานสนันโครงการปรับปรุงระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล 207,600.00           207,600.00      เฉพาะเจาะจง นายณัฐยศ  แสนทวีสุข 207,600.00      นายณัฐยศ  แสนทวีสุข 207,600.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 18/2566 ลว. 27 ม.ค. 66

4 จ้างผลิตหนังสือประมวลภาพพระภารกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 900,000.00           891,310.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ผโลไท ดีไซน์ จ ากัด 891,310.00      บริษัท ผโลไท ดีไซน์ จ ากัด 891,310.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 19/2566 ลว. 27 ม.ค. 66

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

5 จ้างแปลรายงานแนวโน้มสถานการณ์เรือนจ าโลก ปี 2565 72,800.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวพิริยาภา  พุฒสงคราม 72,800.00       นางสาวพิริยาภา  พุฒสงคราม 72,800.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 19/2566 ลว. 4 ม.ค. 66

จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

6 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับรับ - ส่ง ผู้แทนสถาบันฯ 11,100.00             -                เฉพาะเจาะจง นายสุจินต์  วิลัยพร 11,100.00       นายสุจินต์  วิลัยพร 11,100.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 20/2566 ลว. 9 ม.ค. 66

เดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ี ในเส้นทางไปกลับ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี 

จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันท่ี 10 - 12 มกราคม 2566

7 จ้างเรียบเรียงเน้ือหาผลการด าเนินกิจกรรมหลัก ประจ าปี 2565 ประกอบรายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 40,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวสายใจ  ส่งสมบุญ 40,000.00       นางสาวสายใจ  ส่งสมบุญ 40,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 21/2566 ลว. 16 ม.ค. 66

8 จ้างการออกแบบและผลิตวารสารสมาชิกเครือข่ายสถาบันสมทบของสหประชาชาติด้านการป้องกัน 300,000.00           267,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 267,500.00      บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 267,500.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 22/2566 ลว. 18 ม.ค. 66

อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (PNI Newsletter)

9 จ้างเช็คสภาพ ซ่อมแซมและบริการอะไหล่รถยนต์  จ านวน 6 คัน 90,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จ ากัด 80,455.32       บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จ ากัด 80,455.32       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 23/2566 ลว. 27 ม.ค. 66

10 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบห้องสมุดออนไลน์ (e-library) 154,100.00           154,080.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท รูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 154,080.00      บริษัท รูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 154,080.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 24/2566 ลว. 26 ม.ค. 66

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 2 เคร่ือง

(ระยะเวลาให้บริการ 1 ปี โดยเร่ิมรับประกันต้ังแต่วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2567)

11 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ส ารองข้อมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมส ารองบน Cloud 190,000.00           187,250.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตแคร์ โซลูช่ัน จ ากัด 187,250.00      บริษัท เน็ตแคร์ โซลูช่ัน จ ากัด 187,250.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 25/2566 ลว. 26 ม.ค. 66

(Backup Disaster Recovery Server on Cloud Outside backup) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ระยะเวลาให้บริการนับจากวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันท่ี 30 มกราคม 2567)

12 จ้างเหมาบริการดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองแม่ข่ายระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-Office) 149,600.00           141,561.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท รูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 141,561.00      บริษัท รูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 141,561.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 26/2566 ลว. 30 ม.ค. 66

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 3 เคร่ือง

(ระยะเวลาให้บริการ 1 ปี โดยเร่ิมรับประกันต้ังแต่เดือนมกราคม 2566 ถึงวันท่ี 20 มกราคม 2567)

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 41 รายการ 100,000.00           -                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 91,491.42       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.เอ็น.เค โปรดักส์ 91,491.42       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 27/2566 ลว. 31 ม.ค. 66

14 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบ Active Directory 128,400.00           128,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 128,400.00      บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 128,400.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 28/2566 ลว. 31 ม.ค. 66

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15 จ้างออกแบบรูปเล่มเอกสารคู่มือ Guidance Document on the Bangkok Rules Implementing 95,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงศ์ 95,000.00       นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงศ์ 95,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 29/2566 ลว. 31 ม.ค. 66

 the United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners 

and Non-custodial Measures for Women Offenders ฉบับภาษาไทย

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน มกรำคม 2566

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


