
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 ซ้ืออุปกรณ์ส ำนักงำนเพ่ือรองรับกำรจัดกิจกรรมกำรอบรมประชุม และสัมมนำของสถำบันฯ 200,000.00           195,275.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เออร์บำไนซ์ จ ำกัด 195,275.00      บริษัท เออร์บำไนซ์ จ ำกัด 195,275.00      คุณสมบัติตรงตำมขอก ำหนด บส. 42/2565 ลว. 3 มี.ค. 65

2 จ้ำงอ ำนวยกำรและบริหำรจัดกำรกำรศึกษำดูงำนและกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เข้ำร่วมอบรม 170,000.00           169,650.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท วันเลิฟ จ ำกัด 169,650.00      บริษัท วันเลิฟ จ ำกัด 169,650.00      คุณสมบัติตรงตำมขอก ำหนด บส. 43/2565 ลว. 3 มี.ค. 65

หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรอนุวัติมำตรฐำนและบรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ

กระบวนกำรยุติธรรมมูลนิธิบ้ำนพระพร กรุงเทพมหำนคร ในวันพุธท่ี 9 มีนำคม 2565

3 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ พร้อมคนขับและน้ ำมันเช้ือเพลิง จ ำนวน 2 คัน ส ำหรับกำรเดินทำง 8,000.00               -                 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮอตสปอร์ต อินเตอร์เนช่ันแนล ทรำเวล เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จ ำกัด 8,000.00         บริษัท ฮอตสปอร์ต อินเตอร์เนช่ันแนล ทรำเวล เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จ ำกัด 8,000.00         คุณสมบัติตรงตำมขอก ำหนด บส. 44/2565 ลว. 4 มี.ค. 65

เข้ำร่วมประชุมคณะท่ีปรึกษำ คร้ังท่ี 2 เพ่ือเตรียมกำรประชุมอำเซียนว่ำด้วยกำรป้องกันอำชญำกรรม

และควำมยุติธรรมทำงอำญำ คร้ังท่ี 3 ในวันท่ี 6 และ 9 มีนำคม 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต

4 เช่ำอุปกรณ์ส ำหรับกำรประชุมแบบ Hybrid Meeting System ส ำหรับประชุมคณะท่ีปรึกษำ คร้ังท่ี 2 54,000.00             -                 เฉพำะเจำะจง ชำลี ไลฟ์ต้ิง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 53,526.75       ชำลี ไลฟ์ต้ิง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 53,526.75       คุณสมบัติตรงตำมขอก ำหนด บส. 45/2565 ลว. 4 มี.ค. 65

เพ่ือเตรียมกำรประชุม อำเซียนว่ำด้วยกำรป้องกันอำชญำกรรมและควำมยุติธรรมทำงอำญำ คร้ังท่ี 3

 ระหว่ำงวันท่ี 7 - 8 มีนำคม 2565 ณ โรงแรม Hyatt Regency Phuket Resort จังหวัดภูเก็ต

5 จ้ำงจัดท ำรูปภำพพร้อมกรอบท่ีระลึก จ ำนวน 15 ชุด ส ำหรับกำรประชุมคณะท่ีปรึกษำ คร้ังท่ี 2 20,000.00             -                 เฉพำะเจำะจง นำยสุวภัทร  ชำญชัยเมธำกุล 15,000.00       นำยสุวภัทร  ชำญชัยเมธำกุล 15,000.00       คุณสมบัติตรงตำมขอก ำหนด บส. 46/2565 ลว. 4 มี.ค. 65

เพ่ือเตรียมกำรประชุมอำเซียนว่ำด้วยกำรป้องกันอำชญำกรรมและควำมยุติธรรมทำงอำญำ คร้ังท่ี 3

ในระหว่ำงวันท่ี 7 - 9 มีนำคม 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต

6 ซ้ือโดเมนเนมเพ่ือต่ออำยุเว็บไซต์ www.tijbangkokrules.org 85,707.00             -                 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอโวร่ี สมำร์ท ดิจิทอล จ ำกัด 85,707.00       บริษัท ไอโวร่ี สมำร์ท ดิจิทอล จ ำกัด 85,707.00       คุณสมบัติตรงตำมขอก ำหนด บส. 48/2565 ลว. 10 มี.ค. 65

(ระยะเวลำกำรให้บริกำรนับต้ังแต่วันท่ี 28 มีนำคม 2565 - 27 มีนำคม 2569)

7 ซ้ือชุดตรวจและน้ ำยำท่ีเก่ียวข้องกับกำรวินิจฉัยกำรติดเช้ือ SARS-CoV-2 (เช้ือก่อโรค COVID-19) 3,840.00               -                 เฉพำะเจำะจง แคร์ฟำร์มำซี (ร้ำนขำยยำแคร์ฟำร์มำซี ตลำดบำงปลำพลำซ่ำ) 3,040.00         แคร์ฟำร์มำซี (ร้ำนขำยยำแคร์ฟำร์มำซี ตลำดบำงปลำพลำซ่ำ) 3,040.00         คุณสมบัติตรงตำมขอก ำหนด บส. 49/2565 ลว. 11 มี.ค. 65

แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) จ ำนวน 32 ชุด (นำยปองพล ชำน) (นำยปองพล ชำน)

เพ่ือใช้ในกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรฯ ณ กรมรำชทัณฑ์ ในระหว่ำงวันท่ี 15 - 18 มีนำคม 2565

8 จ้ำงจัดท ำเอกสำรและรวบรวมข้อมูลเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนิน 199,100.00           331,780 INR เฉพำะเจำะจง Ms. Prarthana Rao 331,780 INR Ms. Prarthana Rao 331,780 INR คุณสมบัติตรงตำมขอก ำหนด บส. 50/2565 ลว. 15 มี.ค. 65

งำนโครงกำรระดับภูมิภำค (Regional Programme) หรือประมำณ หรือประมำณ หรือประมำณ

199,100.00      199,100.00      199,100.00      

9 จ้ำงเรียบเรียงและตรวจทำนไวยำกรณ์และภำษำ รำยงำนเร่ือง “Assessing the implementation 70,000.00             -                 เฉพำะเจำะจง Mr. Warran Robert Kerr 70,000.00       Mr. Warran Robert Kerr 70,000.00       คุณสมบัติตรงตำมขอก ำหนด บส. 51/2565 ลว. 22 มี.ค. 65

 of the UN Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (Tokyo Rules)

 in Thailand: Challenges, Opportunities and Ways Forward” รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมเก่ียวกับกำรใช้มำตรกำรท่ีมิใช่กำรคุมขังในประเทศไทย

10 จัดจ้ำงออกแบบรูปเล่มรำยงำน เร่ือง “Assessing the implementation of the UN Standard 85,000.00             -                 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพนิตำ  ธีรภำพพงศ์ 85,000.00       นำงสำวพนิตำ  ธีรภำพพงศ์ 85,000.00       คุณสมบัติตรงตำมขอก ำหนด บส. 52/2565 ลว. 22 มี.ค. 65

Minimum Rules for Non-custodial Measures (Tokyo Rules) in Thailand: Challenges,

Opportunities and Ways Forward” 

11 จ้ำงด ำเนินกำรผลิต ติดต้ัง และตกแต่งพ้ืนท่ีนิทรรศกำรของสถำบันฯ เพ่ือสนับสนุนงำนครบรอบกำร 50,000.00             -                 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอม อำร์ต โปรดักช่ัน จ ำกัด 49,969.00       บริษัท คอม อำร์ต โปรดักช่ัน จ ำกัด 49,969.00       คุณสมบัติตรงตำมขอก ำหนด บส. 53/2565 ลว. 23 มี.ค. 65

สถำปนำ กระทรวงยุติธรรม 131 ปี

12 จ้ำงแปลเอกสำรแนวคิด Thailand’s proposal to develop the ASEAN Declaration on the 7,980.00               -                 เฉพำะเจำะจง Mr. Cheung Bunleng $228.00 Mr. Cheung Bunleng $228.00 คุณสมบัติตรงตำมขอก ำหนด บส. 54/2565 ลว. 24 มี.ค. 65

‘Promotion and Protection of the Rights of Women Prisoners and Women Offenders’ หรือประมำณ หรือประมำณ

 จำกภำษำอังกฤษเป็นภำษำกัมพูชำ 7,980.00         7,980.00         

13 จ้ำงแปลเอกสำรแนวคิด Thailand’s proposal to develop the ASEAN Declaration on the ‘ 5,000.00               -                 เฉพำะเจำะจง นำงสำวลลิตภัทร เกิดกรุง 5,000.00         นำงสำวลลิตภัทร เกิดกรุง 5,000.00         คุณสมบัติตรงตำมขอก ำหนด บส. 55/2565 ลว. 24 มี.ค. 65

Promotion and Protection of the Rights of Women Prisoners and Women Offenders’

 จำกภำษำอังกฤษเป็นภำษำเวียดนำม

14 จ้ำงแปลรำยงำนภำยใต้โครงกำรศึกษำวิจัย เร่ือง “สำธำรณสุขในเรือนจ ำ: กำรวิเครำะห์ข้อมูล 64,500.00             -                 เฉพำะเจำะจง นำงสำวมัตถกำ  สุดทำงธรรม 64,500.00       นำงสำวมัตถกำ  สุดทำงธรรม 64,500.00       คุณสมบัติตรงตำมขอก ำหนด บส. 56/2565 ลว. 24 มี.ค. 65

ด้ำนสุขภำพ สิทธิมนุษยชน และเพศภำวะ” จำกภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทย

15 จ้ำงออกแบบรูปเล่มเอกสำร “คู่มือว่ำด้วยมำตรกำรท่ีมิใช่กำรคุมขังท่ีตอบสนองต่อเพศภำวะ” 75,000.00             -                 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพนิตำ  ธีรภำพพงศ์ 75,000.00       นำงสำวพนิตำ  ธีรภำพพงศ์ 75,000.00       คุณสมบัติตรงตำมขอก ำหนด บส. 57/2565 ลว. 29 มี.ค. 65

ฉบับภำษำไทย

16 ซ้ือชุดตรวจและน้ ำยำท่ีเก่ียวข้องกับกำรวินิจฉัยกำรติดเช้ือ SARS-CoV-2 คร้ังท่ี 4 (เช้ือก่อโรค 40,000.00             -                 เฉพำะเจำะจง เรเมด้ีคลินิกเวชกรรม 37,500.00       เรเมด้ีคลินิกเวชกรรม 37,500.00       คุณสมบัติตรงตำมขอก ำหนด บส. 58/2565 ลว. 29 มี.ค. 65

COVID-19) จ ำนวน 500 ชุด

17 จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ในกำรเช่ือมต่อระหว่ำงเคร่ืองแม่ข่ำยกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 256,800.00           256,800.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เทิร์นออน โซลูช่ัน จ ำกัด 256,800.00      บริษัท เทิร์นออน โซลูช่ัน จ ำกัด 256,800.00      คุณสมบัติตรงตำมขอก ำหนด บส. 59/2565 ลว. 31 มี.ค. 65

(SAN Switch) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Storage Area Networks (SAN) ประจ ำปีงบประมำณ

 พ.ศ. 2565 (ระยะให้บริกำร 12 เดือน นับต้ังแต่วันท่ี 1 เมษำยน 2565 - 31 มีนำคม 2566)

18 จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลท่ีใช้งำนร่วมกัน (NetApp Storage) 147,660.00           147,660.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด 147,660.00      บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด 147,660.00      คุณสมบัติตรงตำมขอก ำหนด บส. 60/2565 ลว. 31 มี.ค. 65

 ในระบบเครือข่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ระยะให้บริกำร 12 เดือน นับต้ังแต่วันท่ี 1 เมษำยน 2565 - 31 มีนำคม 2566)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ

19 จ้ำงเหมำบริกำร Cloud VPS Server Virtual Private Server ส ำหรับเว็บไซต์ของ 179,760.00           179,760.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 179,760.00      บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 179,760.00      คุณสมบัติตรงตำมขอก ำหนด บส. 61/2565 ลว. 31 มี.ค. 65

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ระยะให้บริกำร 12 เดือน นับต้ังแต่วันท่ี 1 เมษำยน 2565 - 31 มีนำคม 2566)


