
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน เร่ือง “Ten Countries Report on Women Prisoners in 1,034,000.00         1,034,000.00        เฉพาะเจาะจง Ms. Sharon Ann Critoph £22,000 Ms. Sharon Ann Critoph £22,000 คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 18/2565 ลว. 1 ก.พ. 65

ASEAN” หรือประมาณ 1,034,000 หรือประมาณ 1,034,000

2 จ้างจัดท ารายงานศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจท่ีช่วยสนับสนุนนวัตกรรมด้านความยุติธรรม 500,000.00            500,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 500,000.00          บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 500,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 19/2565 ลว. 10 ก.พ. 65

3 ซ้ือพ้ืนท่ีส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ของหนังสือพิมพ์มติชน เพ่ือเผยแพร่บทบาทภารกิจและกิจกรรม 190,000.00            190,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 190,000.00          บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 190,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 20/2565 ลว. 10 ก.พ. 65

ต่าง ๆ ของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 จัดจ้างออกแบบและผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าท่ี 22,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงศ์ 21,500.00            นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงศ์ 21,500.00            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 31/2565 ลว. 2 ก.พ. 65

ราชทัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสหประชาชาติ (ภาษาไทย) จ านวน 500 เล่ม

5 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ส ารองข้อมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมส ารองบน Cloud 187,250.00            187,250.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตแคร์ โซลูช่ัน จ ากัด 187,250.00          บริษัท เน็ตแคร์ โซลูช่ัน จ ากัด 187,250.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 32/2565 ลว. 2 ก.พ. 65

(Backup Disaster Recovery Server on Cloud Outside backup) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ระยะเวลาให้บริการนับจากวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 30 มกราคม 2566)

6 จ้างตรวจเช็คสภาพ ล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 40,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 18,939.00            บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 18,939.00            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 33/2565 ลว. 8 ก.พ. 65

7 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบห้องสมุดออนไลน์ (e-library) 139,100.00            139,100.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 139,100.00          บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 139,100.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 34/2565 ลว. 8 ก.พ. 65

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2 เคร่ือง

(ระยะเวลาให้บริการ 1 ปี โดยเร่ิมรับประกันต้ังแต่วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2566)

8 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการคิดเชิง 37,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 37,000.00            บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 37,000.00            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 35/2565 ลว. 8 ก.พ. 65

นวัตกรรม คร้ังท่ี 1 ในวันศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ

9 ซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมระบบปฏิบัติการ จ านวน 5 เคร่ือง 173,875.00            173,875.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติพัฒนา ซัพพลาย จ ากัด 173,875.00          บริษัท โชติพัฒนา ซัพพลาย จ ากัด 173,875.00          คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 36/2565 ลว. 10 ก.พ. 65

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับประกอบการฝึกอบรมในหัวข้อ ตรวจสอบสารเคมีและสารปนเป้ือนในอาหาร 28,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด 27,092.40            บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด 27,092.40            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 37/2565 ลว. 14 ก.พ. 65

จ านวน 23 รายการ เพ่ือใช้ในกิจกรรมการอบรม Hygiene Street Food สร้างโอกาส รุ่นท่ี 3

ระหว่างวันท่ี 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2565

11 ซ้ือชุดตรวจและน้ ายาท่ีเก่ียวข้องกับการวินิจฉัยการติดเช้ือ SARS-CoV-2 (เช้ือก่อโรค COVID-19) 10,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.แอนด์ ซันส์ สยามโปรด๊ักส์ 9,469.50             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.แอนด์ ซันส์ สยามโปรด๊ักส์ 9,469.50             คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 38/2565 ลว. 14 ก.พ. 65

แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) จ านวน 100 ชุด

เพ่ือใช้ในกิจกรรมการอบรม Hygiene Street Food สร้างโอกาส รุ่นท่ี ๓ ระหว่างวันท่ี 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2565

12 จ้างช่างภาพและช่างภาพวิดีโอ พร้อมการตัดต่อ ภายใต้โครงการ Hygiene Street Food 55,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน 55,000.00            นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน 55,000.00            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 39/2565 ลว. 14 ก.พ. 65

สร้างโอกาส รุ่นท่ี 3 ในระหว่างวันท่ี 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2565

13 ซ้ือหนังสือเพ่ือใช้สนับสนุนงานด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 97,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 96,140.10            บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 96,140.10            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 40/2565 ลว. 15 ก.พ. 65

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 47 รายการ

14 ซ้ือชุดตรวจและน้ ายาท่ีเก่ียวข้องกับการวินิจฉัยการติดเช้ือ SARS-CoV-2 คร้ังท่ี 2 (เช้ือก่อโรค COVID-19) 45,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง บริษัท โซเชียลโมช่ัน วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด 40,000.00            บริษัท โซเชียลโมช่ัน วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด 40,000.00            คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 41/2565 ลว. 15 ก.พ. 65

จ านวน 500 ชุด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ


