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1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,289.40 ตกลงราคา  - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด         
ราคาที่เสนอ 13,289.40 บาท

บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด            
ราคาที่เสนอ 13,289.40 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

2 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 2 รายการ 63,558.00 ตกลงราคา  - บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด           
ราคาที่เสนอ 63,558.00 บาท

บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด             
ราคาที่เสนอ 63,558.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

3 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 2 รายการ 3,000.00 ตกลงราคา  - บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด           
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด             
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

4 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 600.00 ตกลงราคา  - สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี        
ราคาที่เสนอ  600.00 บาท

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี           
ราคาที่เสนอ  600.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

5 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 5,585.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 5,585.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 5,585.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

6 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 3,060.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 3,060.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 3,060.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 7 รายการ 20,219.98 ตกลงราคา  - สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง            
กรมสวัสดิการทหารเรือ                 
ราคาที่เสนอ 20,219.98 บาท

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง             
กรมสวัสดิการทหารเรือ                  
ราคาที่เสนอ 20,219.98 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัดจําหนาย

8 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 7 รายการ 96,300.00 ตกลงราคา  - บริษัท เค.พี.ไอ.เทรดดิ้ง จํากัด       
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

บริษัท เค.พี.ไอ.เทรดดิ้ง จํากัด         
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

9 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุจํานวน 7 รายการ 4,800.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                      
ราคาที่เสนอ 4,800.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                         
ราคาที่เสนอ 4,800.00 บาท

จัดซื้อที่รานโดยตรง

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 2 รายการ 39,376.00 ตกลงราคา  - บริษัท สหธุรกิจ จํากัด               
ราคาที่เสนอ 39,376.00 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                  
ราคาที่เสนอ 39,376.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

วงเงิน
งบประมาณ

งานจัดซื้อ/จัดจางลําดับที่

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-31 ธันวาคม 2550
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปผูไดรับการคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาที่เสนอวิธีซื้อ/จาง
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วงเงิน
งบประมาณ

งานจัดซื้อ/จัดจางลําดับที่

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-31 ธันวาคม 2550
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปผูไดรับการคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาที่เสนอวิธีซื้อ/จาง

11 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 64,414.00 ตกลงราคา  - บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 64,414.00 บาท

บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด       
ราคาที่เสนอ 64,414.00 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

12 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 48,364.00 ตกลงราคา  - บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 48,364.00 บาท

บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด      
ราคาที่เสนอ 48,364.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

13 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 17,334.00 ตกลงราคา  - บริษัท  แคนนอน มารเก็ตติ้ง     
(ไทยแลนด)  จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 17,334.00 บาท

บริษัท  แคนนอน มารเก็ตติ้ง             
(ไทยแลนด)  จํากัด                       
ราคาที่เสนอ 17,334.00 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 2 รายการ 41,864.66 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)       
ราคาที่เสนอ 41,864.66 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)          
ราคาที่เสนอ 41,864.66 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

15 จางพิมพจุลสาร "กฤษฎีกาสาร" ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551

362,500.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จํากัด       
ราคาที่เสนอ 362,500.00 บาท

บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จํากัด          
ราคาที่เสนอ 362,500.00 บาท

เปนผูรับจางรายเดิมตอเนื่อง 
จางเพิ่ม

16 จางเปลี่ยนสายไฟและอะไหลปมน้ําระบบบอ
บําบัดน้ําเสีย

64,200.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด โซลิด เซลส แอนด 
เซอรวิส ราคาที่เสนอ 64,200.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด โซลิด เซลส แอนด 
เซอรวิส ราคาที่เสนอ 64,200.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

17 จางซอมแซมหองน้ําชาย 139,845.79 วิธีพิเศษ  - บริษัท นภอังค จํากัด                
ราคาที่เสนอ 139,845.79 บาท

บริษัท นภอังค จํากัด                   
ราคาที่เสนอ 139,845.79 บาท

เปนผูชํานาญงาน มีผลงานเปน
ที่ประจักษ

18 จางตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท 1,682.05 ตกลงราคา  - บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด ราคาที่เสนอ 1,682.05 บาท

บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
 ราคาที่เสนอ 1,682.05 บาท

เปนผูชํานาญงาน

19 จางเปลี่ยนโชคอัพประตู 16,050.00 ตกลงราคา  - รานกระจก พี. สุรศักดิ์               
ราคาที่เสนอ 16,050.00 บาท

รานกระจก พี. สุรศักดิ์                  
ราคาที่เสนอ 16,050.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

20 จางซอมแซมปมน้ํา 8,346.00 ตกลงราคา  - รานวัฒนมอเตอร                     
ราคาที่เสนอ 8,346.00 บาท

รานวัฒนมอเตอร                        
ราคาที่เสนอ 8,346.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว


