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1 ซื้อวัสดุการเกษตรจํานวน 3 รายการ 4,100.00 ตกลงราคา  - นายวิวัฒน  คําชัยภูมิ                
ราคาที่เสนอ 4,100.00 บาท

นายวิวัฒน  คําชัยภูมิ                   
ราคาที่เสนอ 4,100.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

2 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 2 รายการ 32,656.40 ตกลงราคา  - บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด          
ราคาที่เสนอ 32,656.40 บาท

บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด             
ราคาที่เสนอ 32,656.40 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

3 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 95,251.40 ตกลงราคา  - บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 95,251.40 บาท

บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด       
ราคาที่เสนอ 95,251.40 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

4 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 90,950.00 ตกลงราคา  - บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ 90,950.00 บาท

บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ 90,950.00 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 4 รายการ 38,744.70 ตกลงราคา  - บริษัท สหธุรกิจ จํากัด               
ราคาที่เสนอ 38,744.70 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                  
ราคาที่เสนอ 38,744.70 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

6 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 13,514.10 ตกลงราคา  - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด        
ราคาที่เสนอ 13,514.10 บาท

บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด            
ราคาที่เสนอ 13,514.10 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

7 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 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

8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 5 รายการ 6,563.14 ตกลงราคา  - สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง         
กรมสวัสดิการทหารเรือ                  
ราคาที่เสนอ 6,563.14 บาท

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง             
กรมสวัสดิการทหารเรือ                  
ราคาที่เสนอ 6,563.14 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัดจําหนาย

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 5 รายการ 3,498.90 ตกลงราคา  - บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส 
แอนด เซลล จํากัด                      
ราคาที่เสนอ 3,498.90 บาท

บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส     
แอนด เซลล จํากัด                          
ราคาที่เสนอ 3,498.90 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-29 กุมภาพันธ 2551
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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10 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 5 รายการ 2,700.00 ตกลงราคา  - บริษัท ศรีไทย-ออตโต               
(ประเทศไทย) จํากัด                    
ราคาที่เสนอ 2,700.00 บาท

บริษัท ศรีไทย-ออตโต (ประเทศไทย) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 2,700.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

11 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงจํานวน 5 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

เปนผูเสนอราคารายเดียว

12 ซื้อวัสดุกอสรางจํานวน 6 รายการ 595.00 ตกลงราคา  - รานชูเกียรติการคา                   
ราคาที่เสนอ  595.00 บาท

รานชูเกียรติการคา                      
ราคาที่เสนอ  595.00 บาท

จัดซื้อที่รานโดยตรง

13 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุจํานวน 6 รายการ 4,900.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                     
ราคาที่เสนอ 4,900.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                         
ราคาที่เสนอ 4,900.00 บาท

จัดซื้อที่รานโดยตรง

14 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 6 รายการ 5,440.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 5,440.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 5,440.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

15 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 6 รายการ 2,940.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 2,940.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 2,940.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

16 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 6 รายการ 765.86 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)      
ราคาที่เสนอ  765.86 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)          
ราคาที่เสนอ  765.86 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

17 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 6 รายการ 36,365.13 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)      
ราคาที่เสนอ 36,365.13 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)          
ราคาที่เสนอ 36,365.13 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

18 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุจํานวน 5 รายการ 595.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                     
ราคาที่เสนอ  595.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                         
ราคาที่เสนอ  595.00 บาท

จัดซื้อที่รานโดยตรง

19 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 31,644.46 ตกลงราคา  - บริษัท วี. พี. ออโตเอ็นเตอรไพรส 
จํากัด ราคาที่เสนอ 31,644.46 บาท

บริษัท วี. พี. ออโตเอ็นเตอรไพรส จํากัด
ราคาที่เสนอ 31,644.46 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง
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20 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 2,432.11 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด 
ราคาที่เสนอ 2,432.11 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ 2,432.11 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

21 จางเปลี่ยนกุญแจประตูสวิง 2,782.00 ตกลงราคา  - รานกระจก พี. สุรศักดิ์               
ราคาที่เสนอ 2,782.00 บาท

รานกระจก พี. สุรศักดิ์                  
ราคาที่เสนอ 2,782.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

22 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 15,122.32 ตกลงราคา  - บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ 15,122.32 บาท

บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ 15,122.32 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง


