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1 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 81,427.00 ตกลงราคา  - บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 81,427.00 บาท

บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด      
ราคาที่เสนอ 81,427.00 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

2 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 13,514.10 ตกลงราคา  - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด          
ราคาที่เสนอ 13,514.10 บาท

บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด               
ราคาที่เสนอ 13,514.10 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

3 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 3 รายการ 53,628.40 ตกลงราคา  - บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด       
ราคาที่เสนอ 53,628.40 บาท

บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด           
ราคาที่เสนอ 53,628.40 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

4 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุจํานวน 2 รายการ 5,150.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                    
ราคาที่เสนอ 5,150.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                           
ราคาที่เสนอ 5,150.00 บาท

จัดซื้อที่รานโดยตรง

5 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงจํานวน 2 รายการ 11,200.00 ตกลงราคา  - ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล) 
ราคาที่เสนอ 11,200.00 บาท

ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล)      
ราคาที่เสนอ 11,200.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 2 รายการ 45,582.00 ตกลงราคา  - บริษัท สหธุรกิจ จํากัด            
ราคาที่เสนอ 45,582.00 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                   
ราคาที่เสนอ 45,582.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

7 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 14,851.60 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ 14,851.60 บาท

หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ 14,851.60 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

8 ซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสงจํานวน 4 
รายการ

948,800.00 สอบราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด 
ราคาที่เสนอ 948,800.00 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด   
ราคาที่เสนอ 948,800.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 4 รายการ 620.82 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)      
ราคาที่เสนอ  620.82 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)       
ราคาที่เสนอ  620.82 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

10 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 5,340.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 5,340.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 5,340.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-30 เมษายน 2551
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปผูไดรับการคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาที่เสนอวิธีซื้อ/จาง
วงเงิน

งบประมาณ
งานจัดซื้อ/จัดจางลําดับที่
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11 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 3,000.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525)    
จํากัด ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

12 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 4 รายการ 3,000.00 ตกลงราคา  - นางสาวจารุณี  กลิ่นวน                 
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

นางสาวจารุณี  กลิ่นวน                  
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 4 รายการ 37,407.82 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)       
ราคาที่เสนอ 37,407.82 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ 37,407.82 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

14 ซื้อแฟมปกสคก.จํานวน 4 รายการ 17,655.00 ตกลงราคา  - สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราช
กิจจานุเบกษา                               
ราคาที่เสนอ 17,655.00 บาท

สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจา
นุเบกษา ราคาที่เสนอ 17,655.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 3 รายการ 14,667.10 ตกลงราคา  - สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง          
กรมสวัสดิการทหารเรือ                    
ราคาที่เสนอ 14,667.10 บาท

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง             
กรมสวัสดิการทหารเรือ               
ราคาที่เสนอ 14,667.10 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัดจําหนาย

16 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 11,235.00 ตกลงราคา  - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด          
ราคาที่เสนอ 11,235.00 บาท

บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด          
ราคาที่เสนอ 11,235.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

17 จางเหมาบริการจัดฝกอบรมหลักสูตร "การ
พัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน" รุนที่ 4 
จํานวน 300 คน

8,630,000.00 วิธีพิเศษ  - สถาบันพระปกเกลา                    
ราคาที่เสนอ 8,630,000.00 บาท

สถาบันพระปกเกลา                    
ราคาที่เสนอ 8,630,000.00 บาท

ตองใชผูมีประสบการณและมี
ความชํานาญเปนพิเศษ

18 จางเหมาบริการจัดฝกอบรมหลักสูตร "การ
พัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน" รุนที่ 5 
จํานวน 300 คน

8,630,000.00 วิธีพิเศษ  - สถาบันพระปกเกลา                    
ราคาที่เสนอ 8,630,000.00 บาท

สถาบันพระปกเกลา                        
ราคาที่เสนอ 8,630,000.00 บาท

ตองใชผูมีประสบการณและมี
ความชํานาญเปนพิเศษ
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19 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 16,402.03 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด    
ราคาที่เสนอ 16,402.03 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด   
ราคาที่เสนอ 16,402.03 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

20 จางจัดทําเอกสารเผยแพร 10,000.00 ตกลงราคา  - บริษัท เพจ เมคเกอร จํากัด           
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท

บริษัท เพจ เมคเกอร จํากัด               
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

21 จางพิมพหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ประจําป พ.ศ. 2552

51,999.86 ตกลงราคา  - บริษัท รําไทยเพรส จํากัด              
ราคาที่เสนอ 51,999.86 บาท

บริษัท รําไทยเพรส จํากัด             
ราคาที่เสนอ 51,999.86 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

22 จางเปลี่ยนกระจก 4,601.00 ตกลงราคา  - รานกระจก พี. สุรศักดิ์                 
ราคาที่เสนอ 4,601.00 บาท

รานกระจก พี. สุรศักดิ์                 
ราคาที่เสนอ 4,601.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

23 จางแกไขระบบบาํบัดน้ําเสีย 8,560.00 ตกลงราคา  - บริษัท นภอังค จํากัด                   
ราคาที่เสนอ 8,560.00 บาท

บริษัท นภอังค จํากัด                       
ราคาที่เสนอ 8,560.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว




