
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 เช่าพ้ืนท่ีอาคารจีพีเอฟ ถนนวิทยุ ช้ันท่ี 15 และช้ันท่ี 16 ส าหรับเป็นท่ีท าการสถาบันเพ่ือการยุติธรรม 23,800,000.00       23,765,016.00   เฉพาะเจาะจง กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 23,765,016.00   กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 23,765,016.00   ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า จีพีเอฟ 006/2563 ลว. 7 ต.ค. 63

แห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 จ้างสถาปนิกท่ีปรึกษาในการก่อสร้างอาคารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 1,040,000.00        1,037,400.00     เฉพาะเจาะจง นายสัมภาษณ์ ชนานิยม 1,037,400.00     นายสัมภาษณ์ ชนานิยม 1,037,400.00     ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 1/2564 ลว. 8 ต.ค. 63

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3 จ้างเหมาบริการต้นไม้ประดับ ตกแต่งภายในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคารบี ช้ัน 15 - 16  200,000.00           154,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สวนอรุณ จ ากัด 154,080.00       บริษัท สวนอรุณ จ ากัด 154,080.00       ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 2/2564 ลว. 14 ต.ค. 63

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย อาคารจีพีเอฟ 800,000.00           720,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรธนะสิน คลีนน่ิง แอนด์ ซัพพลาย 720,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรธนะสิน คลีนน่ิง แอนด์ ซัพพลาย 720,000.00       ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 3/2564 ลว. 15 ต.ค. 63

ช้ัน 15 และช้ัน 16 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5 จ้างเหมาบริการพ้ืนท่ีเก็บครุภัณฑ์ส านักงาน เอกสาร และส่ิงของ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 220,000.00           218,280.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ขนย้าย จ ากัด 218,280.00       บริษัท บางกอก ขนย้าย จ ากัด 218,280.00       ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 4/2564 ลว. 16 ต.ค. 63

6 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จ านวน 4 เคร่ือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 60,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 51,360.00         บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 51,360.00         ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 5/2564 ลว. 19 ต.ค. 63

7 จ้างเหมาบริการก าจัดแมลงสาบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 80,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จ ากัด 39,590.00         บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จ ากัด 39,590.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 6/2564 ลว. 19 ต.ค. 63

8 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 6 อัตรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,650,000.00        1,409,904.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ ากัด 1,409,904.00     บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ ากัด 1,409,904.00     ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 7/2564 ลว. 20 ต.ค. 63

9 จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 520,000.00           513,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด 513,600.00       บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด 513,600.00       ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 8/2564 ลว. 26 ต.ค. 63

10 จ้างเหมาบริการรับ - ส่ง เอกสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 235,000.00           219,660.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 219,660.00       บริษัท ที เจ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 219,660.00       ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 9/2564 ลว. 29 ต.ค. 63

11 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระยะท่ี 1) 80,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด 40,035.00         บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด 40,035.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 9/2564 ลว. 29 ต.ค. 63

12 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารภายใต้โครงการ 6,000.00              -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.แอนด์ซันส์ จ ากัด 6,000.00           บริษัท เค.เอส.แอนด์ซันส์ จ ากัด 6,000.00           คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 1/2564 ลว. 9 ต.ค. 63

TIJ Future Leader ในวันท่ี 12 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเม้นต์ 

สุขุมวิท พาร์ค กรุงเท

13 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการฝึกอบรม 50,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.แอนด์ซันส์ จ ากัด 14,000.00         บริษัท เค.เอส.แอนด์ซันส์ จ ากัด 14,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 2/2564 ลว. 14 ต.ค. 63

“Presentation Mastery” ระหว่างวันท่ี 19 - 20 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ 

อพาร์ทเม้นต์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพ

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตก

ลงในกำรซ้ือ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย


