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1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,427.60 ตกลงราคา  - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด         
ราคาที่เสนอ  11,427.60 บาท

บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด            
ราคาที่เสนอ  11,427.60 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน            
ผูจัดจําหนายโดยตรง

2 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 23,326.00 ตกลงราคา  - บริษัท  แคนนอน มารเก็ตติ้ง         
(ไทยแลนด) จํากัด                          
ราคาที่เสนอ  23,326.00 บาท

บริษัท  แคนนอน มารเก็ตติ้ง          
(ไทยแลนด) จํากัด                      
ราคาที่เสนอ  23,326.00 บาท

จัดซื้อจากผูแทนจําหนาย
โดยตรง

3 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 92,020.00 ตกลงราคา  - บริษัท แอ็คซึลเปเปอร จํากัด        
ราคาที่เสนอ  92,020.00 บาท

บริษัท แอ็คซึลเปเปอร จํากัด           
ราคาที่เสนอ  92,020.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

4 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 6,200.00 ตกลงราคา  - รานธงวันชาติ                          
ราคาที่เสนอ  6,200.00 บาท

รานธงวันชาติ                             
ราคาที่เสนอ  6,200.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

5 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร              
จํานวน 4 รายการ

58,500.00 ตกลงราคา  - บริษัท พรีวิว ซิสเต็มส จํากัด        
ราคาที่เสนอ  58,500.00 บาท

บริษัท พรีวิว ซิสเต็มส จํากัด           
ราคาที่เสนอ  58,500.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

6 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 98,868.00 ตกลงราคา  - บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด   
ราคาที่เสนอ  98,868.00 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด      
ราคาที่เสนอ  98,868.00 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน             
ผูจัดจําหนายโดยตรง

7 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 4 รายการ 2,354.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด                      
ไทยเสรีเอ็นจิเนียริ่ง                       
ราคาที่เสนอ  2,354.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ไทยเสรีเอ็นจิเนียริ่ง
ราคาที่เสนอ  2,354.00 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน             
ผูจัดจําหนายโดยตรง

8 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 97,616.10 ตกลงราคา  - บริษทั ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด   
ราคาที่เสนอ  97,616.10 บาท

บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด      
ราคาที่เสนอ  97,616.10 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน            
ผูจัดจําหนายโดยตรง

9 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 8 รายการ 15,247.50 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย   
ราคาที่เสนอ  15,247.50 บาท

หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย   
ราคาที่เสนอ  15,247.50 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

10 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 91,164.00 ตกลงราคา  - บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด  
ราคาที่เสนอ  91,164.00 บาท

บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด     
ราคาที่เสนอ  91,164.00 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน            
ผูจัดจําหนายโดยตรง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-31 ธันวาคม 2551
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่
งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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11 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 600.00 ตกลงราคา  - สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี       
ราคาที่เสนอ  600.00 บาท

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          
ราคาที่เสนอ  600.00 บาท

จัดซื้อจากผูจัดจําหนาย
โดยตรง

12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 2 รายการ 823.45 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)       
ราคาที่เสนอ  823.45 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)         
ราคาที่เสนอ  823.45 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน            
ผูจัดจําหนายโดยตรง

13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 2 รายการ 28,106.96 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)       
ราคาที่เสนอ  28,106.96 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)         
ราคาที่เสนอ  28,106.96 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน            
ผูจัดจําหนายโดยตรง

14 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 2 รายการ 2,400.00 ตกลงราคา  - นางเกสินี  แสงสุวรรณ               
ราคาที่เสนอ  2,400.00 บาท

นางเกสินี  แสงสุวรรณ                  
ราคาที่เสนอ  2,400.00 บาท

จัดซื้อจากผูผลิตโดยตรง

15 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุจํานวน 3 รายการ 1,831.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                      
ราคาที่เสนอ  1,831.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                         
ราคาที่เสนอ  1,831.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 2 รายการ 7,800.30 ตกลงราคา  - บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส 
แอนด เซลล จํากัด                       
ราคาที่เสนอ  7,800.30 บาท

บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส 
แอนด เซลล จํากัด                      
ราคาที่เสนอ  7,800.30 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

17 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 5,640.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ               
(2525) จํากัด                            
ราคาที่เสนอ  5,640.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ                  
(2525) จํากัด                           
ราคาที่เสนอ  5,640.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

18 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 1,940.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ               
(2525) จํากัด                            
ราคาที่เสนอ  1,940.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ                  
(2525) จํากัด                           
ราคาที่เสนอ  1,940.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

19 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภทอุปกรณ
กระจายสัญญาณ (Switch) จํานวน 20 ชุด

1,055,000.00 สอบราคา  - บริษัท เอเอ็มอาร. เอเซีย จํากัด     
ราคาที่เสนอ  1,055,000.00 บาท

บริษัท  เอเอ็มอาร. เอเซีย จํากัด       
ราคาที่เสนอ  1,055,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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20 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 3,921.34 ตกลงราคา  - บริษัท ปนเกลาฮอนดาคารส จํากัด 
ราคาที่เสนอ  3,921.34 บาท

บริษัท ปนเกลาฮอนดาคารส จํากัด    
ราคาที่เสนอ  3,921.34 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง     
(เขาศูนย)

21 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 2,578.70 ตกลงราคา  - บริษัท  แคนนอน มารเก็ตติ้ง        
(ไทยแลนด) จํากัด                       
ราคาที่เสนอ  2,578.70 บาท

บริษัท  แคนนอน มารเก็ตติ้ง          
(ไทยแลนด) จํากัด                      
ราคาที่เสนอ  2,578.70 บาท

จัดจางจากบริษัทฯโดยตรง

22 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ประเภทลิฟท 99,788.63 ตกลงราคา  - บริษัท บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร  
เซอรวิส จํากัด                            
ราคาที่เสนอ  99,788.63 บาท

บริษัท บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร  
เซอรวิส จํากัด                            
ราคาที่เสนอ  99,788.63 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

23 จางซอมแซมตะแกรงปดทอระบายน้ําและ   
ประตูเหล็ก

24,100.00 ตกลงราคา  - รานสุนทรพานิช                       
ราคาที่เสนอ  24,100.00 บาท

รานสุนทรพานิช                          
ราคาที่เสนอ  24,100.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

24 จางซักผามาน 8,560.00 ตกลงราคา  - บริษัท แมกซี่แคร คอยท จํากัด     
ราคาที่เสนอ  8,560.00 บาท

บริษัท แมกซี่แคร คอยท จํากัด        
ราคาที่เสนอ  8,560.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ
เปนผูเสนอราคารายเดิม

25 จางทําตรายาง 4,387.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด สากลตรายาง    
และการพิมพ                              
ราคาที่เสนอ  4,387.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด สากลตรายาง       
และการพิมพ                             
ราคาที่เสนอ  4,387.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

26 จางเปลี่ยนกระจก 6,634.00 ตกลงราคา  - รานกระจก พี. สุรศักดิ์                  
ราคาที่เสนอ  6,634.00 บาท

รานกระจก พี. สุรศักดิ์                  
ราคาที่เสนอ  6,634.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

27 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 3,244.24 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด  
ราคาที่เสนอ  3,244.24 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด     
ราคาที่เสนอ  3,244.24 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง
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