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1 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงจํานวน 4 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

ผูเสนอราคารายเดียว

2 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุจํานวน 2 รายการ 6,950.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                         
ราคาที่เสนอ 6,950.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                          
ราคาที่เสนอ 6,950.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

3 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

ผูเสนอราคารายเดียว

4 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 96,300.00 ตกลงราคา  - บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด       
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด        
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

จัดซื้อจากบริษัทโดยตรง

5 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 98,065.50 ตกลงราคา  - บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด        
ราคาที่เสนอ 98,065.50 บาท

บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด        
ราคาที่เสนอ 98,065.50 บาท

จัดซื้อจากบริษัทโดยตรง

6 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 4 รายการ 40,125.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด เค.เอส.ดี.             
เอนเตอรไพรส                               
ราคาที่เสนอ 40,125.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด เค.เอส.ดี.             
เอนเตอรไพรส                            
ราคาที่เสนอ 40,125.00 บาท

ผูเสนอราคาราคารายเดียว

7 ซื้อวัสดุสํานักงานจาํนวน 4 รายการ 94,160.00 ตกลงราคา  - บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ    
บางปะอิน จํากัด                             
ราคาที่เสนอ 94,160.00 บาท

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ    
บางปะอิน จํากัด                          
ราคาที่เสนอ 94,160.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

8 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 10 รายการ 28,547.60 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย     
ราคาที่เสนอ 28,547.60 บาท

หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย      
ราคาที่เสนอ 28,547.60 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 4 รายการ 94,657.55 ตกลงราคา  - บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                   
ราคาที่เสนอ 94,657.55 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                    
ราคาที่เสนอ 94,657.55 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-31 สิงหาคม 2552
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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10 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 32,046.50 ตกลงราคา  - รานนิตยชัย ซัพพลาย แอนด เซอรวิส   
ราคาที่เสนอ 32,046.50 บาท

รานนิตยชัย ซัพพลาย แอนด เซอรวิส   
ราคาที่เสนอ 32,046.50 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

11 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 3 รายการ 3,000.00 ตกลงราคา  - นางเกสินี แสงสุวรรณ                    
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

นางเกสินี แสงสุวรรณ                     
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

12 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงจํานวน 3 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

ผูเสนอราคารายเดียว

13 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 30,600.00 ตกลงราคา  - บริษัท ไอเดียล ลิ้งค จํากัด              
ราคาที่เสนอ 30,600.00 บาท

บริษัท ไอเดียล ลิ้งค จํากัด               
ราคาที่เสนอ 30,600.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

14 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 18,725.00 ตกลงราคา  - บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ    
บางปะอิน จํากัด                             
ราคาที่เสนอ 18,725.00 บาท

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ    
บางปะอิน จํากัด                          
ราคาที่เสนอ 18,725.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

15 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 3,916.20 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด ทิเมง                  
ราคาที่เสนอ 3,916.20 บาท

หางหุนสวนจํากัด ทิเมง                  
ราคาที่เสนอ 3,916.20 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

16 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงจํานวน 2 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

17 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 2 รายการ 49,308.56 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ 49,308.56 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ 49,308.56 บาท

จัดซื้อจากจําหนายโดยตรง

18 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 2 รายการ 452.74 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ  452.74 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ  452.74 บาท

จัดซื้อจากจําหนายโดยตรง

19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 2 รายการ 68,908.00 ตกลงราคา  - บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                   
ราคาที่เสนอ 68,908.00 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                    
ราคาที่เสนอ 68,908.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว
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20 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 13,738.80 ตกลงราคา  - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด             
ราคาที่เสนอ 13,738.80 บาท

บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด             
ราคาที่เสนอ 13,738.80 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

21 จางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 16,000.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด สุทธิพงษ ทัวร        
ราคาที่เสนอ 16,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด สุทธิพงษ ทัวร        
ราคาที่เสนอ 16,000.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

22 จางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 18,000.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวนสามัญ เทพธิดาทรานสปอรต
 ราคาที่เสนอ 18,000.00 บาท

หางหุนสวนสามัญ เทพธิดาทรานสปอรต
 ราคาที่เสนอ 18,000.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

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

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

ผูเสนอราคารายเดียว

24 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 3,945.09 ตกลงราคา  - บริษัท ปนเกลาฮอนดาคารส จํากัด      
ราคาที่เสนอ 3,945.09 บาท

บริษัท ปนเกลาฮอนดาคารส จํากัด      
ราคาที่เสนอ 3,945.09 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง        
(เขาศูนย)

25 จางจัดทํามานปรับแสง 51,360.00 ตกลงราคา  - บริษัท มิตรไพรัชและบุตร จํากัด        
ราคาที่เสนอ 51,360.00 บาท

บริษัท มิตรไพรัชและบุตร จํากัด         
ราคาที่เสนอ 51,360.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

26 จางซอมแซมหองน้ําและแกไขทอน้ําอุดตัน 10,486.00 ตกลงราคา  - บริษัท นภอังค จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 10,486.00 บาท

บริษัท นภอังค จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 10,486.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

27 จางพิมพแบบ 19,320.00 ตกลงราคา  - ป. กิตติพงษ                              
ราคาที่เสนอ 19,320.00 บาท

ป. กิตติพงษ                               
ราคาที่เสนอ 19,320.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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