
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 ซ้ือพ้ืนท่ีส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เผยแพร่บทบาทภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ 450,000.00           449,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 449,400.00      บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 449,400.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 15/2565 ลว. 13 ม.ค. 65

ของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 จ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีในกระบวนการยุติธรรมท่ีเอ้ือต่อผู้ใช้งานในโครงการ 250,000.00           250,000.00      เฉพาะเจาะจง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 250,000.00      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 250,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 16/2565 ลว. 13 ม.ค. 65

น าร่องพ้ืนท่ีส านักอัยการประจ าจังหวัดภูเก็ต (Design Guidelines for User Friendly Justice Space, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

Office of Phuket Public Prosecution) 

3 จ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์แบบออนไลน์และพัฒนาระบบเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 400,000.00           400,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวมีเดีย เอ็กซ์ จ ากัด 400,000.00      บริษัท นิวมีเดีย เอ็กซ์ จ ากัด 400,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 17/2565 ลว. 20 ม.ค. 65

4 ซ้ือชุดตรวจและน้ ายาท่ีเก่ียวข้องกับการวินิจฉัยการติดเช้ือ 40,000.00             37,985.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.แอนด์ ซันส์ สยามโปรด๊ักส์ 37,985.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.แอนด์ ซันส์ สยามโปรด๊ักส์ 37,985.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 18/2565 ลว. 6 ม.ค. 65

SARS-CoV-2 (เช้ือก่อโรค COVID-19) พร้อมวัสดุอุปกรณ์

ในการคัดกรองและป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 

5 จ้างออกแบบรูปเล่มรายงานภายใต้โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง 85,000.00             85,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงศ์ 85,000.00       นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงศ์ 85,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 19/2565 ลว. 10 ม.ค. 65

“สาธารณสุขในเรือนจ า: การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ สิทธิมนุษยชน และเพศภาวะ” 

ระยะท่ี 2

6 จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมส าหรับจัดท าเงินเดือนและระบบ e-slip 12,000.00             10,795.77       เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จ ากัด 10,795.77       บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จ ากัด 10,795.77       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 20/2565 ลว. 10 ม.ค. 65

(ระยะเวลาด าเนินการต้ังแต่วันท่ี 30 ธ.ค. 64 ถึงวันท่ี 27 ธ.ค. 65)

7 จ้างดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองแม่ข่ายระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-Office) 134,820.00           134,820.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เทิร์นออน โซลูช่ัน จ ากัด 134,820.00      บริษัท เทิร์นออน โซลูช่ัน จ ากัด 134,820.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 21/2565 ลว. 10 ม.ค. 65

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ระยะเวลาให้บริการ 1 ปี โดยเร่ิมรับประกันต้ังแต่วันท่ี 21 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 20 มกราคม 2566)

8 ซ้ือลิขสิทธ์ิและบ ารุงรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) 235,400.00           235,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด 235,400.00      บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด 235,400.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 22/2565 ลว. 10 ม.ค. 65

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ระยะเวลาให้บริการ 1 ปี โดยเร่ิมรับประกันต้ังแต่วันท่ี 17 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 16 มกราคม 2566)

9 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. 23/2565 ลว. 10 ม.ค. 65

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ระยะเวลาให้บริการ 1 ปี โดยเร่ิมรับประกันต้ังแต่วันท่ี 16 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 16 มกราคม 2566)

10 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษารักษาอุปกรณ์บริหารจัดการอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ Virtual Private Network 280,000.00           279,912.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 279,912.00      บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 279,912.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 24/2565 ลว. 10 ม.ค. 65

 (VPN) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ระยะเวลาให้บริการ 1 ปี นับจากส้ินสุดระยะเวลาเดิม ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

11 จ้างผลิตสต๊ิกเกอร์ส าหรับติดบนภาชนะใส่อาหารส าหรับ 2,000.00              1,909.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี พร้ินต้ิง จ ากัด 1,909.50         บริษัท ยูนิต้ี พร้ินต้ิง จ ากัด 1,909.50         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 25/2565 ลว. 13 ม.ค. 65

โครงการ Hygiene Street Food สร้างโอกาส จ านวน 67 แผ่น

12 จ้างผลิตวีดิทัศน์เพ่ือใช้ในงาน Open House ของหลักสูตร RoLD 2022 : Beyond Leadership 46,000.00             46,000.00       เฉพาะเจาะจง นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน 46,000.00       นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน 46,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 26/2565 ลว. 13 ม.ค. 65

13 จ้างผลิตชุดผ้ากันเป้ือน ภายใต้โครงการ Hygiene Street Food สร้างโอกาส รุ่นท่ี 3 จ านวน 150 ชุด 15,000.00             12,198.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว แอพพาเรล จ ากัด 12,198.00       บริษัท นิว แอพพาเรล จ ากัด 12,198.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 27/2565 ลว. 20 ม.ค. 65

14 จ้างแปลคู่มือ Training Manual for Restorative Justice Champions and Practitioners ฉบับร่าง 112,750.00           112,750.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรภร  ภู่ทอง 112,750.00      นางสาวภัทรภร  ภู่ทอง 112,750.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 28/2565 ลว. 20 ม.ค. 65

จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ส าหรับหลักสูตรการฝึกอบรมผู้เช่ียวชาญและผู้ปฏิบัติงาน

ว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศไทย 

15 จ้างจัดท ารายงานการศึกษาความต้องการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ 300,000.00           299,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ คอนเทคซ์ชวล จ ากัด 299,600.00      บริษัท เดอะ คอนเทคซ์ชวล จ ากัด 299,600.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 29/2565 ลว. 25 ม.ค. 65

กลุ่มเป้าหมายในอนาคตของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

16 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จ านวน 1 เคร่ือง ย่ีห้อ DELL PowerEdge R440 81,748.00             81,748.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เทิร์นออน โซลูช่ัน จ ากัด 81,748.00       บริษัท เทิร์นออน โซลูช่ัน จ ากัด 81,748.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 30/2565 ลว. 25 ม.ค. 65

 Service Tag: 6CJR9P2 (หมายเลขครุภัณฑ์ ยธ.สธท. 7440-006-0004/61) 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


