
ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 ซ้ือพืน้ทีส่ื่อหนังสือพมิพแ์ละส่ือออนไลน์ของหนังสือพมิพก์รุงเทพธรุกจิ เผยแพร่บทบาทภารกจิและ 800,000.00           800,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพธรุกจิ มีเดีย จ ากดั 800,000.00         บริษทั กรุงเทพธรุกจิ มีเดีย จ ากดั 800,000.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 24/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

กจิกรรมต่างๆ ของสถาบนัฯ

2 ซ้ือระบบเฝ้าระวงัระบบเครือข่าย (Network monitoring system) 750,000.00           750,000.00         e-bidding บริษทั นิวเทคโนโลยีอ่นิฟอร์เมชั่น จ ากดั 740,000.00         บริษทั นิวเทคโนโลยีอ่นิฟอร์เมชั่น จ ากดั 740,000.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 25/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

บริษทั ดิจติอล ไอท ีคอนซัลต้ิง จ ากดั 744,500.00         และราคาต่ าสุด

3 จา้งออกแบบและจดัท าเวบ็ไซต์ส าหรับเผยแพร่ความรู้เกีย่วกบัข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) 802,500.00           802,500.00         คัดเลือก บริษทั ไอโวร่ี สมาร์ท ดิจทิอล จ ากดั 802,500.00         บริษทั ไอโวร่ี สมาร์ท ดิจทิอล จ ากดั 802,500.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 26/2562 ลว. 4 ก.พ. 62

บริษทั เอส พ ีซี ซอฟต์ จ ากดั 963,000.00         และราคาต่ าสุด

บริษทั สตูดิโอ กลูโคส จ ากดั 1,284,000.00       

4 จา้งกอ่สร้างอาคารส านักงานสถาบนัเพือ่การยติุธรรมแหง่ประเทศไทย และส่ิงกอ่สร้างประกอบ 498,000,000.00     456,468,000.00   e-bidding บริษทั อาคาร 33 จ ากดั 453,500,000.00   บริษทั อาคาร 33 จ ากดั 453,500,000.00   คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 27/2562 ลว. 7 ก.พ. 62

ณ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลักส่ี จงัหวดักรุงเทพมหานคร บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 480,000,000.00   และราคาต่ าสุด

5 จา้งควบคุมการกอ่สร้างอาคารส านักงานสถาบนัเพือ่การยติุธรรมแหง่ประเทศไทย และส่ิงกอ่สร้าง 19,140,000.00       19,920,000.00     คัดเลือก บริษทั ฟวิเจอร์ เอน็จเินียร่ิง คอมซัลแตนท ์จ ากดั บริษทั ฟวิเจอร์ เอน็จเินียร่ิง คอมซัลแตนท ์จ ากดั 17,950,000.00     คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 28/2562 ลว. 7 ก.พ. 62

ประกอบ ณ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลักส่ี จงัหวดักรุงเทพมหานคร บริษทั แพลนนิ่ง แอนด์ รีเสิร์ช คอนซัลเทนต์ จ ากดั และคะแนนสูงทีสุ่ด

บริษทั ยทูลิิต้ี ดีไซน์ คอนซัลเทนต์ จ ากดั

6 จา้งจดัท าโครงการทบทวนและปรับปรุงระบบขีดสมรรถนะในการปฏบิติังาน และแผนความกา้วหน้า 1,400,000.00        1,400,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮิวแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 1,400,000.00       บริษทั ฮิวแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 1,400,000.00       มีผู้ประกอบการซ่ึงมีคุณสมบติั สญ. 29/2562 ลว. 13 ก.พ. 62

ในสายอาชีพของบคุลากร (Technical Competency Model Development and  Career Path โดยตรงเพยีงรายเดียว

Planning)

7 จา้งนักเขียนเพือ่เขียนบทความเผยแพร่ภารกจิ ผลงานวชิาการ และองค์ความรู้ของสถาบนัฯ ผ่านส่ือ 151,500.00           151,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวลภสัรดา หนิออ่น 151,500.00         นางสาวลภสัรดา หนิออ่น 151,500.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 30/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

ส่ิงพมิพ ์ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

8 จา้งทีป่รึกษาตรวจสอบแบบและจดัท าเอกสารเพือ่การรับรองอาคารเขียวของ โครงการกอ่สร้าง 400,000.00           400,000.00         เฉพาะเจาะจง จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 400,000.00         จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 400,000.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 31/2562 ลว. 7 ก.พ. 62

อาคารส านักงานสถาบนัเพือ่การยติุธรรมแหง่ประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ

พ.ศ. 2562

9 ซ้ือพืน้ทีส่ื่อหนังสือพมิพแ์ละส่ือออนไลน์ของหนังสือพมิพบ์างกอกโพส  เผยแพร่บทบาทภารกจิและ 449,400.00           449,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) 449,400.00         บริษทั บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) 449,400.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 32/2562 ลว. 8 ก.พ. 62

กจิกรรมต่างๆ ของสถาบนัฯ

10 ซ้ือพืน้ทีส่ื่อออนไลน์เพือ่เผยแพร่บทบาทภารกจิและกจิกรรมต่าง ๆ ของสถาบนัฯ ผ่านหนังสือพมิพ์ 240,000.00           240,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 240,000.00         บริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 240,000.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 33/2562 ลว. 8 ก.พ. 62

เวบ็ไซต์ และเฟสบุค๊ของ The Nation

11 ซ้ือพืน้ทีส่ื่อหนังสือพมิพแ์ละส่ือออนไลน์ของหนังสือพมิพม์ติชน เผยแพร่บทบาทภารกจิและกจิกรรม 190,000.00           190,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มติชน จ ากดั (มหาชน) 190,000.00         บริษทั มติชน จ ากดั (มหาชน) 190,000.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 34/2562 ลว. 11 ก.พ. 62

ต่างๆ ของสถาบนัฯ

12 จา้งผู้เชี่ยวชาญด้านการพฒันากระบวนการท างานขององค์กร (Process Improvement) 240,000.00           240,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธฤตวนั วนาพนัธ์ 240,000.00         นายธฤตวนั วนาพนัธ์ 240,000.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 35/2562 ลว. 12 ก.พ. 62

13 จา้งผู้ช่วยนักวจิยัภายใต้โครงการพฒันาข้อมูลกระบวนการยติุธรรมและข้อมูลสถิติเพือ่เพิม่พนูศักยภาพ 45,000.00            45,000.00           เฉพาะเจาะจง นายเศรษฐการ หงษศิ์ริ 45,000.00           นายเศรษฐการ หงษศิ์ริ 45,000.00           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 36/2562 ลว. 12 ก.พ. 62

งานวจิยั

14 จา้งการด าเนินงานด้านการสร้างเสริมประสิทธภิาพการส่ือสารภาพลักษณ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ของ 3,662,075.00        3,852,000.00       คัดเลือก บริษทั โน้ตเอเบิล้ แบงค์คอก จ ากดั บริษทั โน้ตเอเบิล้ แบงค์คอก จ ากดั 3,852,000.00       คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด สญ. 37/2562 ลว. 18 ก.พ. 62

สถาบนัฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 บริษทั คอนแทร็คท ์แอดเวอร์ไทซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั และคะแนนสูงทีสุ่ด

บริษทั แบรนด์ นาว จ ากดั

15 จา้งผลิตหมอนสมุนไพรรองคอ 35,000.00            -                   เฉพาะเจาะจง นางอญัชลี ชาลีจนัทร์ 35,000.00           นางอญัชลี ชาลีจนัทร์ 35,000.00           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 78/2562 ลว. 4 ก.พ. 62

16 จา้งตรวจสอบคุณภาพเพือ่ปรับปรุงเคร่ืองมือเพือ่ใช้เกบ็ข้อมูลสถิติเพือ่ตอบตัวชี้วดัการพฒันาทีย่ัง่ยนื 2570 EUR -                   เฉพาะเจาะจง Ms.Sarika dewan 2570 EUR Ms.Sarika dewan 2570 EUR คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 79/2562 ลว. 5 ก.พ. 62

(SDG indication) 16.1.4, 16.1.3 และ 16.3.1 92,158.00            92,158.00           92,158.00           

17 จา้งจดังานสัมมนาวชิาการของ TIJ และ ACPF ในหวัข้อ “พืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม่และการปฏรูิป 500,000.00           434,099.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิเอเตอร์ จ ากดั 434,099.00         บริษทั เมดิเอเตอร์ จ ากดั 434,099.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 80/2562 ลว. 7 ก.พ. 62

กฎหมายไทยเพือ่การส่งเสริมการลงทนุ”

18 จา้งท าตรายาง 2,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษทั ประดิษฐ์ศฺลปเ์ซ็นเตอร์ จ ากดั 1,492.65            บริษทั ประดิษฐ์ศฺลปเ์ซ็นเตอร์ จ ากดั 1,492.65            คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 81/2562 ลว. 7 ก.พ. 62

19 จา้งผลิตหนังสือ "ถอดความรู้จากการเสวนา Thailand Social Enter Prise: The Way Forward 80,000.00            -                   เฉพาะเจาะจง บริษทั เออร์บาไนซ์ จ ากดั 74,900.00           บริษทั เออร์บาไนซ์ จ ากดั 74,900.00           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 82/2562 ลว. 18 ก.พ. 62

วสิาหกจิเพือ่สังคมไทยกา้วอยา่งไรใหย้ัง่ยนื"

20 จา้งผลิตเข็มกลัดตราสัญลักษณ์สถาบนัเพือ่การยติุธรรมแหง่ประเทศไทย พร้อมกล่องเพือ่เสริมสร้าง 209,000.00           208,650.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามอนิเตอร์ คอสตูม กรุ๊ป จ ากดั 208,650.00         บริษทั สยามอนิเตอร์ คอสตูม กรุ๊ป จ ากดั 208,650.00         คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 83/2562 ลว. 18 ก.พ. 62

ภาพลักษณ์องค์กร

21 จา้งผลิตเอกสารข้อก าหนดกรุงเทพ จ านวน 1,300 เล่ม 55,640.00            -                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วสุ กอ๊ปปี ้1995 55,640.00           หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วสุ กอ๊ปปี ้1995 55,640.00           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 84/2562 ลว. 18 ก.พ. 62

22 จา้งคัดแยกหนังสือและจดัท ารายงานการควบคุม  จดัท าฐานข้อมูลบรรณานุกรม จดัเตรียมตัวเล่ม 45,000.00            -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินันท โพธเิสถียร 45,000.00           นางสาวสิรินันท โพธเิสถียร 45,000.00           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 84(1)/2562 ลว. 20 ก.พ. 62

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภยัของทรัพยากรสารสนเทศ จดัเรียงขึ้นชั้นฯ

23 จา้งแกไ้ขรูปแบบสลิปเงินเดือนในระบบโปรแกรมเงินเดือนส าเร็จรูป (Payroll) 3,210.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษทั บซิิเนส แอนด์ เทคโนโลยี ่จ ากดั 3,210.00            บริษทั บซิิเนส แอนด์ เทคโนโลยี ่จ ากดั 3,210.00            คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 85/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

24 เช่าหอ้งประชุม พร้อมอปุกรณ์ ระหวา่งวนัที ่9 - 10 มี.ค. 62 ณ อาคาร KX Knowledge Xchange 20,000.00            -                   เฉพาะเจาะจง ส านักเคเอก็ซ์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ 20,000.00           ส านักเคเอก็ซ์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ 20,000.00           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 86/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

กรุงเทพฯ

25 จา้งผลิตหมอนสมุไพรรองคอ จ านวน 200 ชุด 70,000.00            -                   เฉพาะเจาะจง นางอญัชลี จนัทร์ 70,000.00           นางอญัชลี จนัทร์ 70,000.00           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 87/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

26 จา้งผลิตกล่องใส่ของทีร่ะลึกตราสัญลักษณ์สถาบนัเพือ่การยติุธรรมแหง่ประเทศไทย 42,700.00            -                   เฉพาะเจาะจง บริษทั ปยิะวฒัน์การพมิพ ์(๑๙๙๒) จ ากดั 42,700.00           บริษทั ปยิะวฒัน์การพมิพ ์(๑๙๙๒) จ ากดั 42,700.00           คุณสมบติัตรงตามขอก าหนด บส. 88/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2562

สถำบนัเพ่ือกำรยตุธิรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผูไดรบัคัดเลือกและรำคำที่จดัซ้ือ/จำง เลขที่และวันที่ของสัญญำ หรอืขอตกลงในกำรซ้ือ


