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1 ซื้อวัสดุกอสราง 7,450.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                            
ราคาที่เสนอ 7,450.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                            
ราคาที่เสนอ 7,450.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

2 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 875.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                            
ราคาที่เสนอ  875.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                            
ราคาที่เสนอ  875.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน 30,000.00 ตกลงราคา  - บริษัท ไอเดียล ลิ้งค จํากัด               
ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท

บริษัท ไอเดยีล ลิ้งค จํากัด                
ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

4 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 4,400.00 ตกลงราคา  - รานธงวันชาติ                               
ราคาที่เสนอ 4,400.00 บาท

รานธงวันชาติ                                
ราคาที่เสนอ 4,400.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 4 รายการ 47,270.68 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)          
ราคาที่เสนอ 47,270.68 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ 47,270.68 บาท

จัดซื้อจากผูจัดจําหนายโดยตรง

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 4 รายการ 1,100.92 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)          
ราคาที่เสนอ 1,100.92 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ 1,100.92 บาท

จัดซื้อจากผูจัดจําหนายโดยตรง

7 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 8,070.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด  
ราคาที่เสนอ 8,070.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด  
ราคาที่เสนอ 8,070.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

8 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 11,844.90 ตกลงราคา  - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด             
ราคาที่เสนอ 11,844.90 บาท

บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด              
ราคาที่เสนอ 11,844.90 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

9 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 1,500.00 ตกลงราคา  - ราน ป.สหกิจพิมพดีด                     
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

ราน ป.สหกิจพิมพดีด                     
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

10 จางพิมพรายงานประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2551 จํานวน 1,500 เลม

178,500.00 สอบราคา  - บริษัท เพจ เมคเกอร จํากัด              
ราคาที่เสนอ 178,500.00 บาท

บริษัท เพจ เมคเกอร จํากัด              
ราคาที่เสนอ 178,500.00 บาท

เปนผูผานการพิจารณา
ขอเสนอทางเทคนิค และเสนอ
ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2552
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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 - บริษัท รักดี ครีเอท จํากัด                
ราคาที่เสนอ 333,840.00 บาท

 - บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จํากัด           
ราคาที่เสนอ 314,884.11 บาท

 - บริษัท แอดวานซ วิชั่น เซอรวิส จํากัด  
ราคาที่เสนอ 0.00 บาท

ไมผานการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องตน (ไมเปด
ซองราคาและสงคืนบริษัท)

11 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 2,318.69 ตกลงราคา  - บริษัท 002 เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด  
ราคาที่เสนอ 2,318.69 บาท

บริษัท 002 เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด   
ราคาที่เสนอ 2,318.69 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง       
(เขาศูนย)

12 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 3,236.75 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ 3,236.75 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ 3,236.75 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง       
(เขาศูนย)

13 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 2,265.19 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ 2,265.19 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ 2,265.19 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง       
(เขาศูนย)

14 จางซอมแซมหลังคาและแกไขทอระบายน้ําอุดตัน 10,700.00 ตกลงราคา  - บริษัท นภอังค จํากัด                      
ราคาที่เสนอ 10,700.00 บาท

บริษัท นภอังค จํากัด                      
ราคาที่เสนอ 10,700.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

15 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1,274.37 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ 1,274.37 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ 1,274.37 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง       
(เขาศูนย)

16 จางทําตรายาง 492.20 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด                          
สากลตรายางและการพิมพ                   
ราคาที่เสนอ  492.20 บาท

หางหุนสวนจํากัด                           
สากลตรายางและการพิมพ               
ราคาที่เสนอ  492.20 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว
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