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1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 58,582.50 ตกลงราคา  - บริษัท ศุภชยัการไฟฟาและสื่อสาร จํากัด 

ราคาที่เสนอ  58,582.50 บาท

บริษัท ศุภชยัการไฟฟาและสื่อสาร จํากัด 

ราคาที่เสนอ  58,582.50 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 480.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                           

 ราคาที่เสนอ  480.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                            

ราคาที่เสนอ  480.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

3 ซื้อวัสดุกอสราง (สายชําระ 1) 440.00 ตกลงราคา  - บริษัท บุญถาวรเคหะภัณฑ จํากัด       

ราคาที่เสนอ  440.00 บาท

บริษัท บุญถาวรเคหะภัณฑ จํากัด     

ราคาที่เสนอ  440.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,941.20 ตกลงราคา  - บริษทั ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด              บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด              จัดซื้อจากตัวแทนผูจัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-31 มกราคม 2552

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่
งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ราคาที่เสนอ  11,941.20 บาท ราคาที่เสนอ  11,941.20 บาท จําหนายโดยตรง

5 ซื้อวัสดุกอสราง 1,500.00 ตกลงราคา  - บริษัท บุญถาวรเคหะภัณฑ จํากัด       

ราคาที่เสนอ  1,500.00 บาท

บริษัท บุญถาวรเคหะภัณฑ จํากัด       

ราคาที่เสนอ  1,500.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

6 ซื้อวัสดุกอสราง (สายชําระ 2) 440.00 ตกลงราคา  - บริษัท บุญถาวรเคหะภัณฑ จํากัด       

ราคาที่เสนอ  440.00 บาท

บริษัท บุญถาวรเคหะภัณฑ จํากัด       

ราคาที่เสนอ  440.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

7 ซื้อวัสดุกอสรางจํานวน 8 รายการ 2,095.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                           

 ราคาที่เสนอ  2,095.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                            

ราคาที่เสนอ  2,095.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

8 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 11,450.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวน อุดมสาสน                   

ราคาที่เสนอ  11,450.00 บาท

หางหุนสวน อุดมสาสน                    

ราคาที่เสนอ  11,450.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 6 รายการ 90,745.63 ตกลงราคา  - บริษทั เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน)                                

ราคาที่เสนอ  90,745.63 บาท

บริษัท  เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน)                            

ราคาที่เสนอ  90,745.63 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัด

จําหนายโดยตรง และราคา

ต่ําสุด

10 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 6 รายการ 97,905.00 ตกลงราคา  - บริษัท แอ็คซึลเปเปอร จํากัด            

่

บริษัท แอ็คซึลเปเปอร จํากัด             

่

ผูเสนอราคารายเดียว

ราคาที่เสนอ  97,905.00 บาท ราคาที่เสนอ  97,905.00 บาท



2/3
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-31 มกราคม 2552
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ลําดับที่
งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

11 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 6 รายการ 4,000.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวน อุดมสาสน                   

ราคาที่เสนอ  4,000.00 บาท

หางหุนสวน อุดมสาสน                    

ราคาที่เสนอ  4,000.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 6 รายการ 500.08 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           

ราคาที่เสนอ  500.08 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           

ราคาที่เสนอ  500.08 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัด

จําหนายโดยตรง

13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 6 รายการ 20,887.51 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           

ราคาที่เสนอ  20,887.51 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           

ราคาที่เสนอ  20,887.51 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัด

จําหนายโดยตรง

14 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 83,460.00 ตกลงราคา  - บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จํากัด     บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จํากัด      จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

ราคาที่เสนอ  83,460.00 บาท ราคาที่เสนอ  83,460.00 บาท

15 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

จัดซื้อจากบริษัทโดยตรง

16 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 9,020.10 ตกลงราคา  - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด              

ราคาที่เสนอ  9,020.10 บาท

บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด              

ราคาที่เสนอ  9,020.10 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัด

จําหนายโดยตรง

17 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 2 รายการ 3,000.00 ตกลงราคา  - นางเกสินี  แสงสุวรรณ                    

ราคาที่เสนอ  3,000.00 บาท

นางเกสินี  แสงสุวรรณ                     

ราคาที่เสนอ  3,000.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

18 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 99,435.10 ตกลงราคา  - บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด       

ราคาที่เสนอ  99,435.10 บาท

บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด        

ราคาที่เสนอ  99,435.10 บาท

จัดซื้อจากผูจัดจําหนาย

โดยตรง

19 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 5,810.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด

ราคาที่เสนอ  5,810.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด

ราคาที่เสนอ  5,810.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

20 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 1,980.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด

ราคาที่เสนอ  1,980.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 

ราคาที่เสนอ  1,980.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

21 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 3,288.11 ตกลงราคา  - บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด      

ราคาที่เสนอ  3,288.11 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด       

ราคาที่เสนอ  3,288.11 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง
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ลําดับที่
งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

22 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

(ทะเบียน ชม 1686)

876.33 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด      

ราคาที่เสนอ  876.33 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       

ราคาที่เสนอ  876.33 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

23 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

(ทะเบียน ชม 1687)

876.33 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด      

ราคาที่เสนอ  876.33 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       

ราคาที่เสนอ  876.33 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

24 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

(ทะเบียน ชษ 1976)

876.33 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด      

ราคาที่เสนอ  876.33 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       

ราคาที่เสนอ  876.33 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

25 จางซอมแซมอุปกรณหองน้ํา 13,535.50 ตกลงราคา  - บริษัท นภอังค จํากัด                    บริษัท นภอังค จํากัด                     เปนผูใหบริการรายเดิม

ราคาที่เสนอ  13,535.50 บาท ราคาที่เสนอ  13,535.50 บาท

26 จางจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 49,969.00 ตกลงราคา  - ราน มีเดีย ดีไซน                         

ราคาที่เสนอ  51,325.23 บาท

 - บริษัท เพจ เมคเกอร จํากัด            

ราคาที่เสนอ  49,969.00 บาท

บริษัท เพจ เมคเกอร จํากัด             

ราคาที่เสนอ  49,969.00 บาท

เปนผูเสนอราคาตอหนวย

ต่ําสุด

 - บริษัท เซอุซิส จํากัด                     

ราคาที่เสนอ  49,797.00 บาท

27 จางจัดทําเอกสารเผยแพร 9,630.00 ตกลงราคา  - บริษัท เซอุซิส จํากัด                     

ราคาที่เสนอ  10,111.50 บาท

 - รานมีเดีย ดีไซน                        

ราคาที่เสนอ  9,972.40 บาท

 - บริษัท เพจ เมคเกอร จํากัด            

ราคาที่เสนอ  9,630.00 บาท

บริษัท เพจ เมคเกอร จํากัด            

ราคาที่เสนอ  9,630.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

28 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

(ทะเบียน ชษ 1983)

876.33 สอบราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด      

ราคาที่เสนอ  876.33 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       

ราคาที่เสนอ  876.33 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง
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