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วงเงิน
งบประมาณ

1 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3,000.00 ตกลงราคา  - นางสาวจารุณี  กลิ่นวน                 
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

นางสาวจารุณี  กลิ่นวน                     
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,600.00 ตกลงราคา  - รานธงวันชาติ                            
ราคาที่เสนอ 3,600.00 บาท

รานธงวันชาติ                                
ราคาที่เสนอ 3,600.00 บาท

จัดซื้อที่รานโดยตรง

3 ซื้อวัสดุกอสรางจํานวน 10 รายการ 1,805.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                         
ราคาที่เสนอ 1,805.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                            
ราคาที่เสนอ 1,805.00 บาท

จัดซื้อที่รานโดยตรง

4 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 10 รายการ 13,353.60 ตกลงราคา  - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด          
ราคาที่เสนอ 13,353.60 บาท

บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด              
ราคาที่เสนอ 13,353.60 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 8 รายการ 42,521.58 ตกลงราคา  - สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง          
กรมสวัสดิการทหารเรือ                    
ราคาที่เสนอ 42,521.58 บาท

สถานีบรกิารน้ํามันเชื้อเพลิง          
กรมสวัสดิการทหารเรือ                    
ราคาที่เสนอ 42,521.58 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัดจําหนาย

6 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 8 รายการ 98,440.00 ตกลงราคา  - บริษัท แอ็คซึลเปเปอร จํากัด         
ราคาที่เสนอ 98,440.00 บาท

บริษัท แอ็คซึลเปเปอร จํากัด            
ราคาที่เสนอ 98,440.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

7 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 8 รายการ 15,515.00 ตกลงราคา  - บริษัท ดิจิตอล โอเอ จํากัด           
ราคาที่เสนอ 15,515.00 บาท

บริษัท ดิจิตอล โอเอ จํากัด               
ราคาที่เสนอ 15,515.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

8 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 8 รายการ 1,080.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                         
ราคาที่เสนอ 1,080.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                            
ราคาที่เสนอ 1,080.00 บาท

จัดซื้อที่รานโดยตรง

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 3 รายการ 98,761.00 ตกลงราคา  - บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                 
ราคาที่เสนอ 98,761.00 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 98,761.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 3 รายการ 331.00 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)         
ราคาที่เสนอ  331.00 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ  331.00 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2551
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปผูไดรับการคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาที่เสนอวิธีซื้อ/จางงานจัดซื้อ/จัดจางลําดับที่
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2551
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปผูไดรับการคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาที่เสนอวิธีซื้อ/จางงานจัดซื้อ/จัดจางลําดับที่

11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 3 รายการ 20,091.52 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)       
ราคาที่เสนอ 20,091.52 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ 20,091.52 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

12 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงจํานวน 3 รายการ 1,900.00 ตกลงราคา  - ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล) 
ราคาที่เสนอ 1,900.00 บาท

ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล)         
ราคาที่เสนอ 1,900.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดยีว

13 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 5,585.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 5,585.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 5,585.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

14 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 3,100.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 3,100.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 3,100.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

15 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 2,200.00 ตกลงราคา  - รานธงวันชาติ                            
ราคาที่เสนอ  2,200.00 บาท

รานธงวันชาติ                                
ราคาที่เสนอ 2,200.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

16 จางพิมพรายงานประจําปงบประมาณ            
พ.ศ. 2550

270,000.00 สอบราคา  - บริษัท รุงศิลปการพิมพ (1977) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 270,000.00 บาท

บริษัท รุงศิลปการพิมพ (1977) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 270,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคาที่ผานดาน
เทคนิค และในจํานวนผูผาน
เสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท พีวีพี ซัพพลายส จํากัด        
ราคาที่เสนอ    0.00 บาท

ไมผานดานเทคนิค คืนซองราคา

 - บริษัท รําไทยเพรส จํากัด              
ราคาที่เสนอ    0.00 บาท

ไมผานดานเทคนิค คืนซองราคา

 - บริษัท เพจ เมคเกอร จํากัด            
 ราคาที่เสนอ    0.00 บาท

ไมผานดานเทคนิค คืนซองราคา

 - หางหุนสวนจํากัด ไอเดีย สแควร 
ราคาที่เสนอ    0.00 บาท

ไมผานดานเทคนิค คืนซองราคา
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2551
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปผูไดรับการคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาที่เสนอวิธีซื้อ/จางงานจัดซื้อ/จัดจางลําดับที่

 - บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด       
 พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)               
ราคาที่เสนอ 338,000.00 บาท

 - บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จํากัด        
ราคาที่เสนอ 331,000.00 บาท

 - โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว            
ราคาที่เสนอ    0.00 บาท

ไมผานดานเทคนิค คืนซองราคา

17 จางตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท 2,787.35 ตกลงราคา  - บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด ราคาที่เสนอ 2,787.35 บาท

บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
ราคาที่เสนอ 2,787.35 บาท

เปนผูชํานาญงาน

18 จางเดินสายและพวงเบอรโทรศัพท 5,724.50 ตกลงราคา  - บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด ราคาที่เสนอ 5,724.50 บาท

บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
ราคาที่เสนอ 5,724.50 บาท

เปนผูชํานาญงาน

19 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 3,482.85 ตกลงราคา  - บริษัท  วรจักรยนต  จํากัด            
ราคาที่เสนอ 3,482.85 บาท

บริษัท  วรจักรยนต  จํากัด                
ราคาที่เสนอ 3,482.85 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

20 จางตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท 802.50 ตกลงราคา  - บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด ราคาที่เสนอ  802.50 บาท

บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
ราคาที่เสนอ  802.50 บาท

เปนผูชํานาญงาน

21 จางตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท 802.50 ตกลงราคา  - บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด ราคาที่เสนอ  802.50 บาท

บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
ราคาที่เสนอ  802.50 บาท

เปนผูชํานาญงาน


