
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 จา้งงานผลิตข้อมูลส าหรับการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กรให้มีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางส่ือออนไลน์ 390,000.00           390,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มิดัส คอมมิวนิเคชัน่ อินเตอร์เนชัน่เนล จ ากดั 389,480.00      บริษัท มิดัส คอมมิวนิเคชัน่ อินเตอร์เนชัน่เนล จ ากดั 389,480.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 44/2561 ลว. 4 เม.ย. 61

(Social Media)

2 จา้งเหมาบริการเพื่อด าเนินการด้านโลจสิติกส์ที่เกีย่วข้องกบัการเดินทางไปศึกษาดูงาน 3,000,000.00         3,000,000.00   คัดเลือก บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จ ากดั 2,987,600.00   บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จ ากดั 2,987,600.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 45/2561 ลว. 4 เม.ย. 61

ณ สาธารณรัฐเกาหลี ของหลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาส าหรับผู้บริหาร บริษัท อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค แอ็ลไลแอ็นซ จ ากดั 3,148,200.00   และราคาต่ าสุด

(TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD) รุ่นที่ ๒ บริษัท เจอร์นี ่แลนด์ จ ากดั 3,297,526.00   

3 จา้งที่ปรึกษาเพื่อวางแผนและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการสร้างเสริมประสิทธิภาพการส่ือสาร 1,800,000.00         1,796,244.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท 124 คอมมิวนิเคชัน่ส คอนซัลต้ิง จ ากดั 1,760,150.00   บริษัท 124 คอมมิวนิเคชัน่ส คอนซัลต้ิง จ ากดั 1,760,150.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 46/2561 ลว. 10 เม.ย. 61

ภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4 จา้งงานผลิตและจดัการเนือ้หาเพื่อส่งเสริมการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร 1,200,000.00         1,200,000.00   คัดเลือก บริษัท เอบีเอ็ม คอนเนค จ ากดั 1,177,642.00   บริษัท เอบีเอ็ม คอนเนค จ ากดั 1,177,642.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 47/2561 ลว. 10 เม.ย. 61

บริษัท ไอทูซี คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 1,845,380.85   และราคาต่ าสุด

บริษัท โซดา ฟิล์ม 34 จ ากดั 1,877,496.90   

5 จา้งที่ปรึกษาการศึกษาวิจยัเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ “ลงมือท า” 1,000,000.00         1,000,000.00   เฉพาะเจาะจง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1,000,000.00   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1,000,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 48/2561 ลว. 25 เม.ย. 61

6 จา้งท าดัชนีวาระการประชุมของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 45,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล.เอ็น.เค.โปรดักส์ 44,940.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล.เอ็น.เค.โปรดักส์ 44,940.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 113/2561 ลว. 3 เม.ย. 61

7 ซ้ือสิทธิใ์นการดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อจดัท าคลังภาพ 75,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช็อตส์ จ ากดั 72,760.00       บริษัท ช็อตส์ จ ากดั 72,760.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 114/2561 ลว. 9 เม.ย. 61

8 จา้งถอดเทปการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 45,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภลักษณ์ อินทร์สุวรรณ์ 40,000.00       นางสาวสุภลักษณ์ อินทร์สุวรรณ์ 40,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 115/2561 ลว. 18 เม.ย. 61

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 17 รายการ 35,000.00             -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากดั 34,700.10       บริษัท ตากอรุณสิน จ ากดั 34,700.10       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 116/2561 ลว. 18 เม.ย. 61

10 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ และน้ ามันเชือ้เพลิง ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 15,200.00             -                 เฉพาะเจาะจง นายณัฐศักด์ิ สังข์ศิริ 15,200.00       นายณัฐศักด์ิ สังข์ศิริ 15,200.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 117/2561 ลว. 23 เม.ย. 61

2561 จ านวน 1 คัน  ในอ าเภอเมืองและอ าเภอชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช

11 จา้งเหมาบริการรถยนต์ พร้อมคนขับ และน้ ามันเชือ้เพลิง ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 18,800.00             -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวรอฮีม๊ะ มะเต๊ะ 18,800.00       นางสาวรอฮีม๊ะ มะเต๊ะ 18,800.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 118/2561 ลว. 23 เม.ย. 61

2561 จ านวน 1 คัน ในอ าเภอเมืองและอ าเภอถลาง จงัหวัดภูเกต็

12 จา้งซ่อมชุดควบคุมไมค์ต้ังโต๊ะห้องประชุม ชัน้ 16 8,560.00               -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคต้ิง จ ากดั 8,560.00         บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคต้ิง จ ากดั 8,560.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 119/2561 ลว. 23 เม.ย. 61

13 จดัซ้ือโปรแกรม Statistical Package for the Social Science (SPSS) 369,150.00           369,150.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยซอฟต์อัพ จ ากดั 369,150.00      บริษัท ไทยซอฟต์อัพ จ ากดั 369,150.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 120/2561 ลว. 25 เม.ย. 61

14 จา้งเปล่ียนมอเตอร์คอนเดนซ่ิง เคร่ืองปรับอากาศห้องผู้อ านวยการสถาบันฯ ชัน้ 16 5,000.00               -                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร แอร์ เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 4,226.50         บริษัท โปร แอร์ เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 4,226.50         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 121/2561 ลว. 30 เม.ย. 61

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดอืน เมษำยน 2561

สถำบันเพ่ือกำรยตุธิรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไดรบัคัดเลือกและรำคำทีจ่ัดซ้ือ/จำง เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ หรอืขอตกลงในกำรซ้ือ


