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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-30 เมษายน 2552
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

1,800.00

ตกลงราคา - ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล)
ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท

ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล)
ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

2

ซื้อวัสดุการเกษตรจํานวน 2 รายการ

1,600.00

ตกลงราคา - นายคําแสน คําชัยภูมิ
ราคาที่เสนอ 1,600.00 บาท

นายคําแสน คําชัยภูมิ
ราคาที่เสนอ 1,600.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

3

ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ

97,370.00

ตกลงราคา - บริษัท เอ เอ เปเปอร แอนด
สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
ราคาที่เสนอ 97,370.00 บาท

บริษัท เอ เอ เปเปอร แอนด
สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
ราคาที่เสนอ 97,370.00 บาท

ผูเสนอราคาราคาต่ําสุด

4

ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 2 รายการ

3,000.00

ตกลงราคา - นางเกสินี แสงสุวรรณ
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

นางเกสินี แสงสุวรรณ
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

ผูเสนอราคาราคารายเดียว

5

ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 2 รายการ

32,100.00

ตกลงราคา - บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด
ราคาที่เสนอ 32,100.00 บาท

บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด
ราคาที่เสนอ 32,100.00 บาท

ผูเสนอราคาราคารายเดียว

6

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 7 รายการ

84,781.45

ตกลงราคา - บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 84,781.45 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 84,781.45 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

7

ซื้อซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
จํานวน 7 รายการ

1,800.00

ตกลงราคา - ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล)
ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท

ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล)
ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

8

ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 7 รายการ

10,560.90

ตกลงราคา - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด
ราคาที่เสนอ 10,560.90 บาท

บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด
ราคาที่เสนอ 10,560.90 บาท

ผูเสนอราคาราคารายเดียว

9

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 7 รายการ

999.18

ตกลงราคา - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 999.18 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 999.18 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน
ผูจัดจําหนายโดยตรง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-30 เมษายน 2552
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

10 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 7 รายการ

7,390.00

ตกลงราคา - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด
ราคาที่เสนอ 7,390.00 บาท
ราคาที่เสนอ 7,390.00 บาท

ผูเสนอราคาราคารายเดียว

11 จางซอมแซมฝาและไมบัว

4,815.00

ตกลงราคา - บริษัท นภอังค จํากัด
ราคาที่เสนอ 4,815.00 บาท

บริษัท นภอังค จํากัด
ราคาที่เสนอ 4,815.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

12 จางซอมแซมทอน้ําทิ้ง

9,095.00

ตกลงราคา - บริษัท นภอังค จํากัด
ราคาที่เสนอ 9,095.00 บาท

บริษัท นภอังค จํากัด
ราคาที่เสนอ 9,095.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

13 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

20,257.24

ตกลงราคา - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด
ราคาที่เสนอ 20,257.24 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด
ราคาที่เสนอ 20,257.24 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง
(เขาศูนย)

14 จางเปลี่ยนกระจกและโชคอัพประตู

17,655.00

ตกลงราคา - รานกระจก พี. สุรศักดิ์
ราคาที่เสนอ 17,655.00 บาท

รานกระจก พี. สุรศักดิ์
ราคาที่เสนอ 17,655.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

221.49

ตกลงราคา - บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง
(ไทยแลนด) จํากัด
ราคาที่เสนอ 221.49 บาท

บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง
(ไทยแลนด) จํากัด
ราคาที่เสนอ 221.49 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

ประกวด - บริษัท เซาท อีสท เอเชีย เน็ทเวอรค
ราคาดวย คอรปอเรชั่น จํากัด
วิธีการทาง ราคาทีเ่ สนอ 6,480,000 บาท

บริษัท เซาท อีสท เอเชีย เน็ทเวอรค
คอรปอเรชั่น จํากัด
ราคาที่เสนอ 6,480,000 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

15 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน

16 ซื้ออุปกรณและติดตั้งระบบฐานขอมูลกฎหมาย
เศรษฐกิจ จํานวน 1 ระบบ

7,500,000

อิเล็กทรอนิกส - บริษัท เทคโนวเลจ คอนซัลติง จํากัด
ราคาที่เสนอ 6,821,250 บาท
- หางหุนสวนจํากัด อุนรุงทรัพย
คอมพิวเตอร ซีสเท็มส
ราคาที่เสนอ 7,050,000 บาท

