ลำดับ
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งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
จ้างงานผลิตข้อมูลสาหรับการสือ่ สารภาพลักษณ์องค์กรให้มีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางสือ่ ออนไลน์
(Social Media)
จ้างเหมาบริการเพื่อดาเนินการด้านโลจิสติกส์ที่เกีย่ วข้องกับการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ สาธารณรัฐเกาหลี ของหลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาสาหรับผูบ้ ริหาร
(TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD) รุน่ ที่ ๒
จ้างที่ปรึกษาเพื่อวางแผนและสนับสนุนการดาเนินงานด้านการสร้างเสริมประสิทธิภาพการสือ่ สาร
ภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จ้างงานผลิตและจัดการเนือ้ หาเพื่อส่งเสริมการสือ่ สารภาพลักษณ์องค์กร

วงเงินงบประมำณ
390,000.00

จ้างที่ปรึกษาการศึกษาวิจยั เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ “ลงมือทา”
จ้างทาดัชนีวาระการประชุมของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ซือ้ สิทธิใ์ นการดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อจัดทาคลังภาพ
จ้างถอดเทปการสัมภาษณ์ผตู้ ้องขังจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 17 รายการ
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ และน้ามันเชือ้ เพลิง ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน
2561 จานวน 1 คัน ในอาเภอเมืองและอาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมคนขับ และน้ามันเชือ้ เพลิง ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม
2561 จานวน 1 คัน ในอาเภอเมืองและอาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
จ้างซ่อมชุดควบคุมไมค์ตั้งโต๊ะห้องประชุม ชัน้ 16
จัดซือ้ โปรแกรม Statistical Package for the Social Science (SPSS)
จ้างเปลีย่ นมอเตอร์คอนเดนซิง่ เครือ่ งปรับอากาศห้องผูอ้ านวยการสถาบันฯ ชัน้ 16

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจำงในรอบเดือน เมษำยน 2561
สถำบันเพื่อกำรยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย
ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

รำคำกลำง วิธีจัดซื้อจัดจ้ำง
390,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิดัส คอมมิวนิเคชัน่ อินเตอร์เนชัน่ เนล จากัด

3,000,000.00

3,000,000.00

1,800,000.00

1,796,244.00

1,200,000.00

1,200,000.00

คัดเลือก

1,000,000.00
45,000.00
75,000.00
45,000.00
35,000.00
15,200.00

1,000,000.00
-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

18,800.00
8,560.00
369,150.00
5,000.00

369,150.00
-

คัดเลือก

บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จากัด
บริษัท อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค แอ็ลไลแอ็นซ จากัด
บริษัท เจอร์นี่ แลนด์ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท 124 คอมมิวนิเคชัน่ ส คอนซัลติ้ง จากัด
บริษัท เอบีเอ็ม คอนเนค จากัด
บริษัท ไอทูซี คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
บริษัท โซดา ฟิล์ม 34 จากัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ห้างหุ้นส่วนจากัด แอล.เอ็น.เค.โปรดักส์
บริษัท ช็อตส์ จากัด
นางสาวสุภลักษณ์ อินทร์สุวรรณ์
บริษัท ตากอรุณสิน จากัด
นายณัฐศักดิ์ สังข์ศิริ

เฉพาะเจาะจง นางสาวรอฮีม๊ะ มะเต๊ะ
เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยซอฟต์อัพ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั โปร แอร์ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด

ผูไดรับคัดเลือกและรำคำทีจ่ ัดซื้อ/จำง
389,480.00 บริษัท มิดัส คอมมิวนิเคชัน่ อินเตอร์เนชัน่ เนล จากัด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซื้อ
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสังเขป
389,480.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด สญ. 44/2561 ลว. 4 เม.ย. 61

2,987,600.00 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จากัด
3,148,200.00
3,297,526.00
1,760,150.00 บริษัท 124 คอมมิวนิเคชัน่ ส คอนซัลติ้ง จากัด

2,987,600.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด
และราคาต่าสุด

สญ. 45/2561

ลว. 4 เม.ย. 61

1,760,150.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

สญ. 46/2561

ลว. 10 เม.ย. 61

1,177,642.00
1,845,380.85
1,877,496.90
1,000,000.00
44,940.00
72,760.00
40,000.00
34,700.10
15,200.00

บริษัท เอบีเอ็ม คอนเนค จากัด

1,177,642.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด
และราคาต่าสุด

สญ. 47/2561

ลว. 10 เม.ย. 61

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ห้างหุ้นส่วนจากัด แอล.เอ็น.เค.โปรดักส์
บริษัท ช็อตส์ จากัด
นางสาวสุภลักษณ์ อินทร์สุวรรณ์
บริษัท ตากอรุณสิน จากัด
นายณัฐศักดิ์ สังข์ศิริ

1,000,000.00
44,940.00
72,760.00
40,000.00
34,700.10
15,200.00

สญ.
บส.
บส.
บส.
บส.
บส.

ลว.
ลว.
ลว.
ลว.
ลว.
ลว.

18,800.00 นางสาวรอฮีม๊ะ มะเต๊ะ
8,560.00 บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง จากัด
369,150.00 บริษัท ไทยซอฟต์อัพ จากัด
4,226.50 บริษทั โปร แอร์ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด

คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด
คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด
คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด
คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด
คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด
คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

48/2561
113/2561
114/2561
115/2561
116/2561
117/2561

25 เม.ย. 61
3 เม.ย. 61
9 เม.ย. 61
18 เม.ย. 61
18 เม.ย. 61
23 เม.ย. 61

18,800.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 118/2561 ลว. 23 เม.ย. 61

8,560.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด
369,150.00 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด
4,226.50 คุณสมบัติตรงตามขอกาหนด

บส. 119/2561 ลว. 23 เม.ย. 61
บส. 120/2561 ลว. 25 เม.ย. 61
บส. 121/2561 ลว. 30 เม.ย. 61

