
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือด าเนินการศึกษาวิจัยเชิงระบบและออกแบบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน 123,050 EURO 123,050 EURO เฉพาะเจาะจง ศาสตาราจารย์กิตติคุณ ดร.ปีเตอร์ ทัก 123,050 EURO ศาสตาราจารย์กิตติคุณ ดร.ปีเตอร์ ทัก 123,050 EURO คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 45/2563 ลว 24 มิ.ย.. 63

เก่ียวกับมาตรการท่ีมิใช่การคุมขังท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๔ Professor Dr. Petrus Johannes Paulus Tak Professor Dr. Petrus Johannes Paulus Tak

(Systematic review and development of capacity building programme on the use of 

non-custodial measures in accordance with UN standards and norms (2020-2021)) 

2 จ้างล่ามแปลภาษาอังกฤษ - ไทย ของการประชุมออนไลน์ Promoting Alternatives to Imprisonment 10,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด 10,000.00        บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด 10,000.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 143/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

for Women in Conflict with the Law  

3 ซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับงานมัลติมีเดีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 250,000.00            246,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 246,100.00      บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 246,100.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 144/2563 ลว. 5 มิ.ย. 63

4 จัดซ้ือลิขสิทธ์ิการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือน(VMware) ของระบบ 120,000.00            118,770.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ี อินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 118,770.00      บริษัท นิวเทคโนโลย่ี อินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 118,770.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 145/2563 ลว. 5 มิ.ย. 63

Active Directory ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 ซ้ือสิทธ์ิในการเข้าใช้ระบบการสร้างและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 15,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท แท็กซ่ีเมล จ ากัด 14,980.00        บริษัท แท็กซ่ีเมล จ ากัด 14,980.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 146/2563 ลว. 10 มิ.ย. 63

(สามารถใช้งานได้ 1 ปี นับต้ังแต่วันท่ีเร่ิมสัญญา)

6 จ้างแปลบทความ New Normal ศาลยุติธรรม ส่งผู้พิพากษาเข้าเรียนจ าเอาคนไม่มีเงินประกันตัวออกจาก 16,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม 15,600.00        นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม 15,600.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 147/2563 ลว. 10 มิ.ย. 63

คุกเป็นศาลเดียว ในโลก และข้อเสนอ New Normal ของเรือนจ าต้องเร่ิมท่ีกระบวนการลงโทษทาง

อาญาต้ังแต่ก่อนส่งคนเข้ามาจ าคุก จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

7 จ้างผลิตรายงานสถานการณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ 20,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 19,046.00        บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 19,046.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 148/2563 ลว. 10 มิ.ย. 63

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรือนจ า

8 จ้างผลิตตรายางสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หมึกในตัว สีด า จ านวน 2 ชุด 1,000.00               -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จ ากัด 704.06            บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จ ากัด 704.06            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 149/2563 ลว. 10 มิ.ย. 63

9 จ้างการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 107,000.00            107,000.00      เฉพาะเจาะจง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ 107,000.00      ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ 107,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 150/2563 ลว. 10 มิ.ย. 63

ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

10 ซ้ือสิทธ์ิในการดาวน์โหลดรูปภาพ (เพ่ิมเต่ิม) จ านวน 200 รูปภาพ 81,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท นัมเบอร์ 24 จ ากัด 80,250.00        บริษัท นัมเบอร์ 24 จ ากัด 80,250.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 151/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63

(ภายในระยะเวลา 1 ปี นับต้ังแต่วันท่ีเร่ิมสิทธ์ิดาวน์โหลดวันแรก)

11 จ้างท าป้ายตราสัญลักษณ์สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 12,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จ ากัด 11,770.00        บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จ ากัด 11,770.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 152/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63

12 จ้างผลิตวีดิทัศน์ส าหรับประกอบการสัมมนาออนไลน์ RoLD Virtual Forum Series 62,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุษา  เจนสิริพงศ์ 62,000.00        นางสาวอรอุษา  เจนสิริพงศ์ 62,000.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 153/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63

 ในหัวข้อ Living with COVID-19

13 จ้างผลิตตรายาง จ านวน 5 รายการ 4,000.00               -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จ ากัด 3,652.98         บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จ ากัด 3,652.98         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 154/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63

14 จ้างล่ามแปลภาษาอังกฤษ - ไทย ของการประชุมออนไลน์ TIJ Global Webinar Series ในหัวข้อ 10,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด 10,000.00        บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด 10,000.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 155/2563 ลว. 23 มิ.ย. 63

Promoting the Social Reintegration of Women After Release

15 จ้างถ่ายภาพน่ิงงานเสวนาเครือข่ายนักบริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา คร้ังท่ี 2 5,000.00               -                เฉพาะเจาะจง นายสัญญา  เย่ียงวรกุล 4,640.00         นายสัญญา  เย่ียงวรกุล 4,640.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 156/2563 ลว. 23 มิ.ย. 63

16 จ้างแปล “หลักสูตรข้อก าหนดแมนเดลาส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์” 330,000.00            162,742.72      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด 162,742.72      บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด 162,742.72      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 157/2563 ลว. 24 มิ.ย. 63

 สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

17 ซ้ือลิขสิทธ์ิการใช้งานโปรแกรมส าหรับผลิตส่ือประชามสัมพันธ์ Adobe Creative Cloud 45,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 44,940.00        บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 44,940.00        คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 158/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

18 จัดซ้ือลิขสิทธ์ิบริการระบบอีเมล์บนคลาวด์(E-Mail Cloud Service) ประจ าปี พ.ศ. 2563 310,000.00            306,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 306,000.00      บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 306,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 159/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2563

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


