
ประกาศสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน)

ที่ .....................................

เรื่อง ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก

และสรุปสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ ๒  (เดือนมกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

___________________________

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง 

กําหนดใหหนวยงานของรัฐประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุน

ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐ นั้น

ในการนี้ สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย จึงขอประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับ

การคัดเลือก จํานวน ๒๘ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

(นายพิเศษ สอาดเย็น)

ผูอํานวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย
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ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ี จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) จัดซ้ือจัดจ้ำง ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (7)

(2) (4) (5)

๑ 0103533006971
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.แอนด์ ซันส์ สยาม

โปรด๊ักส์

ซ้ือชุดตรวจและน้ ายาท่ีเก่ียวข้องกับการวินิจฉัยการติดเช้ือ SARS-CoV-2 (เช้ือก่อ
โรค COVID-19) พร้อมวัสดุอุปกรณ์ 'ในการคัดกรองและป้องกันโรคติดต่อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

37,985.00         6 ม.ค. 65 บส.18/2565 ๑

๒ 1100700961493 นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงศ์
จ้างออกแบบรูปเล่มรายงานภายใต้โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง '“สาธารณสุขใน
เรือนจ า: การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ สิทธิมนุษยชน และเพศภาวะ” ระยะท่ี 2

85,000.00         10 ม.ค. 65 บส.19/2565 ๑

๓ 0105543096568 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จ ากัด
จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมส าหรับจัดท าเงินเดือนและระบบ e-slip (ระยะเวลา
ด าเนินการต้ังแต่วันท่ี 30 ธ.ค. 64 ถึงวันท่ี 27 ธ.ค. 65)

10,795.77         10 ม.ค. 65 บส.20/2565 ๑

๔ 0105559120099 บริษัท ยูนิต้ี พร้ินต้ิง จ ากัด
จ้างผลิตสต๊ิกเกอร์ส าหรับติดบนภาชนะใส่อาหารส าหรับ โครงการ Hygiene 
Street Food สร้างโอกาส จ านวน 67 แผ่น

1,909.50           13 ม.ค. 65 บส.25/2565 ๑

๕ 1419900107068 นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน
จ้างผลิตวีดิทัศน์เพ่ือใช้ในงาน Open House ของหลักสูตร RoLD 2022 : 
Beyond Leadership

46,000.00         13 ม.ค. 65 บส.26/2565 ๑

๖ 0105564040472 บริษัท นิว แอพพาเรล จ ากัด
จ้างผลิตชุดผ้ากันเป้ือน ภายใต้โครงการ Hygiene Street Food สร้างโอกาส รุ่น
ท่ี 3 จ านวน 150 ชุด

12,198.00         20 ม.ค. 65 บส.27/2565 ๑

๗ 0105558094400 บริษัท เทิร์นออน โซลูช่ัน จ ากัด
จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จ านวน 1 เคร่ือง ย่ีห้อ DELL 
PowerEdge R440 Service Tag: 6CJR9P2 (หมายเลขครุภัณฑ์ ยธ.สธท. 
7440-006-0004/61)

81,748.00         25 ม.ค. 65 บส.30/2565 ๑

๘ 1100700961493 นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงศ์
จัดจ้างออกแบบและผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมฝึกอบรม
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐาน
สหประชาชาติ (ภาษาไทย) จ านวน 500 เล่ม

21,500.00         2 ก.พ. 65 บส.31/2565 ๑

๙ 0105541007312
บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด
จ้างตรวจเช็คสภาพ ล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ สถาบันเพ่ือการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย

18,939.00         8 ก.พ. 65 บส.33/2565 ๑

๑๐ 0105541063051 บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด
เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างการ
เรียนรู้ด้านการคิดเชิงนวัตกรรม คร้ังท่ี 1 ในวันศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ 
โรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ

37,000.00         8 ก.พ. 65 บส.35/2565 ๑

๑๑ 0125540004433 บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับประกอบการฝึกอบรมในหัวข้อ ตรวจสอบสารเคมีและสาร
ปนเป้ือนในอาหารจ านวน 23 รายการ เพ่ือใช้ในกิจกรรมการอบรม Hygiene 
Street Food สร้างโอกาส รุ่นท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2565

27,092.40         14 ก.พ. 65 บส.37/2565 ๑

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสรุปสำระส ำคัญของสัญญำและข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี ๒ (เดือนมกรำคม พ.ศ. 256๕ ถึงเดือนมีนำคม 256๕) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน)
เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันท่ี เลขท่ี



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ี จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) จัดซ้ือจัดจ้ำง ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (7)

(2) (4) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสรุปสำระส ำคัญของสัญญำและข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี ๒ (เดือนมกรำคม พ.ศ. 256๕ ถึงเดือนมีนำคม 256๕) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน)
เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันท่ี เลขท่ี

๑๒ 0103533006971
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.แอนด์ ซันส์ สยาม

โปรด๊ักส์

ซ้ือชุดตรวจและน้ ายาท่ีเก่ียวข้องกับการวินิจฉัยการติดเช้ือ SARS-CoV-2 (เช้ือก่อ
โรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test 
self-test kits) จ านวน 100 ชุด เพ่ือใช้ในกิจกรรมการอบรม Hygiene Street 
Food สร้างโอกาส รุ่นท่ี ๓ ระหว่างวันท่ี 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2565

9,469.50           14 ก.พ. 65 บส.38/2565 ๑

๑๓ 1419900107068 นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเข่ือน
จ้างช่างภาพและช่างภาพวิดีโอ พร้อมการตัดต่อ ภายใต้โครงการ Hygiene 
Street Food สร้างโอกาส รุ่นท่ี 3 ในระหว่างวันท่ี 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2565

55,000.00         14 ก.พ. 65 บส.39/2565 ๑

๑๔ 0105533057799
บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
ซ้ือหนังสือเพ่ือใช้สนับสนุนงานด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันเพ่ือการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย 'ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 47 รายการ

96,140.10         15 ก.พ. 65 บส.40/2565 ๑

๑๕ 0105555181727 บริษัท โซเชียลโมช่ัน วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด
ซ้ือชุดตรวจและน้ ายาท่ีเก่ียวข้องกับการวินิจฉัยการติดเช้ือ SARS-CoV-2 คร้ังท่ี 2
 (เช้ือก่อโรค COVID-19) จ านวน 500 ชุด

40,000.00         15 ก.พ. 65 บส.41/2565 ๑

๑๖ 0835559003151
บริษัท ฮอตสปอร์ต อินเตอร์เนช่ันแนล ทราเวล

 เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จ ากัด

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 2 คัน 
ส าหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะท่ีปรึกษา คร้ังท่ี 2 เพ่ือเตรียมการประชุม
อาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา คร้ังท่ี 3 ใน
วันท่ี 6 และ 9 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต

8,000.00           4 มี.ค. 65 บส.44/2565 ๑

๑๗ 3830300277340 ชาลี ไลฟ์ต้ิง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

เช่าอุปกรณ์ส าหรับการประชุมแบบ Hybrid Meeting System ส าหรับประชุม
คณะท่ีปรึกษา คร้ังท่ี 2 เพ่ือเตรียมการประชุม อาเซียนว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา คร้ังท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 7 - 8 มีนาคม 
2565 ณ โรงแรม Hyatt Regency Phuket Resort จังหวัดภูเก็ต

53,526.75         4 มี.ค. 65 บส.45/2565 ๑

๑๘ 1129900111246 นายสุวภัทร  ชาญชัยเมธากุล

จ้างจัดท ารูปภาพพร้อมกรอบท่ีระลึก จ านวน 15 ชุด ส าหรับการประชุมคณะท่ี
ปรึกษา คร้ังท่ี 2 เพ่ือเตรียมการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา คร้ังท่ี 3 ในระหว่างวันท่ี 7 - 9 มีนาคม 2565 ณ 
จังหวัดภูเก็ต

15,000.00         4 มี.ค. 65 บส.46/2565 ๑

๑๙ 0105560049653 บริษัท ไอโวร่ี สมาร์ท ดิจิทอล จ ากัด
ซ้ือโดเมนเนมเพ่ือต่ออายุเว็บไซต์ www.tijbangkokrules.org (ระยะเวลาการ
ให้บริการนับต้ังแต่วันท่ี 28 มีนาคม 2565 - 27 มีนาคม 2569)

85,707.00         10 มี.ค. 65 บส.48/2565 ๑



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ี จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) จัดซ้ือจัดจ้ำง ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (7)

(2) (4) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสรุปสำระส ำคัญของสัญญำและข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี ๒ (เดือนมกรำคม พ.ศ. 256๕ ถึงเดือนมีนำคม 256๕) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน)
เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันท่ี เลขท่ี

๒๐ 5100200251414
แคร์ฟาร์มาซี (ร้านขายยาแคร์ฟาร์มาซี ตลาด

บางปลาพลาซ่า) (นายปองพล ชาน)

ซ้ือชุดตรวจและน้ ายาท่ีเก่ียวข้องกับการวินิจฉัยการติดเช้ือ SARS-CoV-2 (เช้ือก่อ
โรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test 
self-test kits) จ านวน 32 ชุด เพ่ือใช้ในกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรฯ ณ กรม
ราชทัณฑ์ ในระหว่างวันท่ี 15 - 18 มีนาคม 2565

3,040.00           11 มี.ค. 65 บส.49/2565 ๑

๒๑ - Mr. Warran Robert Kerr

จ้างเรียบเรียงและตรวจทานไวยากรณ์และภาษา รายงานเร่ือง “Assessing the 
implementation of the UN Standard Minimum Rules for 
Non-custodial Measures (Tokyo Rules) in Thailand: Challenges, 
Opportunities and Ways Forward” รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้
มาตรการท่ีมิใช่การคุมขังในประเทศไทย

70,000.00         22 มี.ค. 65 บส.51/2565 ๑

๒๒ 1100700961493 นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงศ์
จัดจ้างออกแบบรูปเล่มรายงาน เร่ือง “Assessing the implementation of the
 UN Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (Tokyo 
Rules) in Thailand: Challenges, Opportunities and Ways Forward”

85,000.00         22 มี.ค. 65 บส.52/2565 ๑

๒๓ 0105528022249 บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด
จ้างด าเนินการผลิต ติดต้ัง และตกแต่งพ้ืนท่ีนิทรรศการของสถาบันฯ เพ่ือ
สนับสนุนงานครบรอบการสถาปนา กระทรวงยุติธรรม 131 ปี

49,969.00         23 มี.ค. 65 บส.53/2565 ๑

๒๔ - Mr. Cheung Bunleng

จ้างแปลเอกสารแนวคิด Thailand’s proposal to develop the ASEAN 
Declaration on the '‘Promotion and Protection of the Rights of 
Women Prisoners and Women Offenders’ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษา
กัมพูชา

7,980.00           24 มี.ค. 65 บส.54/2565 ๑

๒๕ 1102002366150 นางสาวลลิตภัทร เกิดกรุง

จ้างแปลเอกสารแนวคิด Thailand’s proposal to develop the ASEAN 
Declaration on the ‘ Promotion and Protection of the Rights of 
Women Prisoners and Women Offenders’ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษา
เวียดนาม

5,000.00           24 มี.ค. 65 บส.55/2565 ๑

๒๖ 1100900380583 นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม
จ้างแปลรายงานภายใต้โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “สาธารณสุขในเรือนจ า: การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ สิทธิมนุษยชน และเพศภาวะ” จากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย

64,500.00         24 มี.ค. 65 บส.56/2565 ๑

๒๗ 1100700961493 นางสาวพนิตา  ธีรภาพพงศ์
จ้างออกแบบรูปเล่มเอกสาร “คู่มือว่าด้วยมาตรการท่ีมิใช่การคุมขังท่ีตอบสนองต่อ
เพศภาวะ” ฉบับภาษาไทย

75,000.00         29 มี.ค. 65 บส.57/2565 ๑



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ี จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) จัดซ้ือจัดจ้ำง ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (7)

(2) (4) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสรุปสำระส ำคัญของสัญญำและข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี ๒ (เดือนมกรำคม พ.ศ. 256๕ ถึงเดือนมีนำคม 256๕) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน)
เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันท่ี เลขท่ี

๒๘ - เรเมด้ีคลินิกเวชกรรม
ซ้ือชุดตรวจและน้ ายาท่ีเก่ียวข้องกับการวินิจฉัยการติดเช้ือ SARS-CoV-2 คร้ังท่ี 4
 (เช้ือก่อโรค COVID-19) จ านวน 500 ชุด

37,500.00         29 มี.ค. 65 บส.58/2565 ๑

1,141,000.02    


