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1 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3,000.00 ตกลงราคา  - นางสาวจารุณี  กลิ่นวน               
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

นางสาวจารุณี  กลิ่นวน                 
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

2 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 3 รายการ 69,678.40 ตกลงราคา  - บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด           
ราคาที่เสนอ 69,678.40 บาท

บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด               
ราคาที่เสนอ 69,678.40 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

3 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 10 รายการ 10,076.19 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจาํกัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ 10,076.19 บาท

หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ 10,076.19 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

4 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 10 รายการ 18,725.00 ตกลงราคา  - บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม          
กระดาษบางปะอิน  จํากัด              
ราคาที่เสนอ 18,725.00 บาท

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบาง
ปะอิน  จํากัด                           
ราคาที่เสนอ 18,725.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

5 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 95,230.00 ตกลงราคา  - บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ 95,230.00 บาท

บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ 95,230.00 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

6 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 98,183.20 ตกลงราคา  - บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 98,183.20 บาท

บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด      
ราคาที่เสนอ 98,183.20 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

7 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 99,210.40 ตกลงราคา  - บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 99,210.40 บาท

บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด         
ราคาที่เสนอ 99,210.40 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 4 รายการ 192.60 ตกลงราคา  - บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส 
แอนด เซลล จํากัด                      
ราคาที่เสนอ  192.60 บาท

บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส     
แอนด เซลล จํากัด                         
ราคาที่เสนอ  192.60 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

9 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 13,128.90 ตกลงราคา  - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด          
ราคาที่เสนอ 13,128.90 บาท

บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด              
ราคาที่เสนอ 13,128.90 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

10 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 675.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                   
ราคาที่เสนอ  675.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                        
ราคาที่เสนอ  675.00 บาท

จัดซื้อที่รานโดยตรง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-31 สิงหาคม 2551
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง
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ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-31 สิงหาคม 2551
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง

11 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 5,735.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 5,735.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 5,735.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

12 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 2,020.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 2,020.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 2,020.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

13 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 5,530.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 5,530.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 5,530.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

14 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 1,880.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 1,880.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 1,880.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

15 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 18,087.28 ตกลงราคา  - บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน  จํากัด                          
ราคาที่เสนอ 18,087.28 บาท

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ   
บางปะอิน  จํากัด                           
ราคาที่เสนอ 18,087.28 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

16 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 10,165.00 ตกลงราคา  - รานนิตยชัย ซัพพลาย แอนด เซอรวิส
ราคาที่เสนอ 10,165.00 บาท

รานนิตยชัย ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 
ราคาที่เสนอ 10,165.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

17 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงจํานวน 3 รายการ 7,600.00 ตกลงราคา  - ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล) 
ราคาที่เสนอ 7,600.00 บาท

ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล)       
ราคาที่เสนอ 7,600.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

18 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงจํานวน 3 รายการ 7,600.00 ตกลงราคา  - ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล) 
ราคาที่เสนอ 7,600.00 บาท

ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล)     
ราคาที่เสนอ 7,600.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

19 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงจํานวน 3 รายการ 5,700.00 ตกลงราคา  - ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล) 
ราคาที่เสนอ 5,700.00 บาท

ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล)        
ราคาที่เสนอ 5,700.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

20 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 69,136.00 ตกลงราคา  - นายธรรมนูญ ยุพาภรณ           
ราคาที่เสนอ 69,136.00 บาท

นายธรรมนูญ ยุพาภรณ              
ราคาที่เสนอ 69,136.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-31 สิงหาคม 2551
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง

21 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 3 รายการ 546.93 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
ราคาที่เสนอ  546.93 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)            
ราคาที่เสนอ  546.93 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

22 จางตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท 963.00 ตกลงราคา  - บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด ราคาที่เสนอ  963.00 บาท

บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
ราคาที่เสนอ  963.00 บาท

เปนผูชํานาญงาน

23 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 23,728.47 ตกลงราคา  - บริษัท ปนเกลาฮอนดาคารส จํากัด 
ราคาที่เสนอ 23,728.47 บาท

บริษัท ปนเกลาฮอนดาคารส จํากัด 
ราคาที่เสนอ 23,728.47 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

24 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 34,981.51 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด 
ราคาที่เสนอ 34,981.51 บาท

บริษัท สยามนสิสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ 34,981.51 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

25 จางตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท 963.00 ตกลงราคา  - บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด ราคาที่เสนอ  963.00 บาท

บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
ราคาที่เสนอ  963.00 บาท

เปนผูชํานาญงาน

26 จางเปลี่ยนกระจกประตู 4,066.00 ตกลงราคา  - รานกระจก พี. สุรศักดิ์                
ราคาที่เสนอ 4,066.00 บาท

รานกระจก พี. สุรศักดิ์                    
ราคาที่เสนอ 4,066.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

27 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 4,231.85 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด 
ราคาที่เสนอ 4,231.85 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ 4,231.85 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง


