
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 เช่าพ้ืนท่ีอาคารจีพีเอฟ ถนนวิทยุ ช้ันท่ี 15 และช้ันท่ี 16 ส าหรับเป็นท่ีท าการสถาบันเพ่ือการยุติธรรม 23,837,016.00       23,837,016.00   เฉพาะเจาะจง กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 23,837,016.00   กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 23,837,016.00   ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า จีพีเอฟ 011/2564 ลว. 1 ต.ค. 64

แห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 จ้างเหมาบริการพ้ืนท่ีเก็บครุภัณฑ์ส านักงาน เอกสาร และส่ิงของ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 218,280.00           218,280.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ขนย้าย จ ากัด 218,280.00       บริษัท บางกอก ขนย้าย จ ากัด 218,280.00       ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 1/2565 ลว. 14 ต.ค. 64

3 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 6 อัตรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,409,904.00        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. 2/2565 ลว. 19 ต.ค. 64

4 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จ านวน 4 เคร่ือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 51,360.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 51,360.00         บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 51,360.00         ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 3/2565 ลว. 20 ต.ค. 64

5 จ้างเหมาบริการก าจัดแมลงสาบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 39,590.00             -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จ ากัด 39,590.00         บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จ ากัด 39,590.00         ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 4/2565 ลว. 27 ต.ค. 64

6 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย อาคารจีพีเอฟ 720,000.00           720,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรธนะสิน คลีนน่ิง แอนด์ ซัพพลาย 720,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรธนะสิน คลีนน่ิง แอนด์ ซัพพลาย 720,000.00       ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 5/2565 ลว. 29 ต.ค. 64

ช้ัน 15 และช้ัน 16 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7 จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 513,600.00           513,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด 513,600.00       บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด 513,600.00       ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 6/2565 ลว. 29 ต.ค. 64

8 จ้างด าเนินงานสนับสนุนโครงการขับเคล่ือนแผนงานสถาบันด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวน 300,000.00           300,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย์  ยืนยง 300,000.00       นางสาวจุฑาทิพย์  ยืนยง 300,000.00       ต่อเน่ืองจากงบประมาณก่อนหน้า สญ. 7/2565 ลว. 29 ต.ค. 64

การยุติธรรม

9 จ้างล่ามแปลภาษาฉับพลันภาษาอังกฤษ - ไทย ของการเสวนาออนไลน์ TIJ Forum Series: Way Out 20,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง นางสาวบัวภรัตน์ชา  ภัทร์รภีอนันต์ 20,000.00         นางสาวบัวภรัตน์ชา  ภัทร์รภีอนันต์ 20,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 1/2565 ลว. 11 ต.ค. 64

หนทางใหม่สู่การค้นหาความจริง 

10 จ้างถอดเสียงคลิปวิดีโอ Investigative Interview 20,000.00             -                  เฉพาะเจาะจง นายทยา  ชัยภูมิ 18,500.00         นายทยา  ชัยภูมิ 18,500.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 2/2565 ลว. 11 ต.ค. 64

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตก

ลงในกำรซ้ือ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย


