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1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,332.15 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ 1,332.15 บาท

หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ 1,332.15 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 5 รายการ 8,560.00 ตกลงราคา  - บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส 
แอนด เซลล จํากัด                          
ราคาที่เสนอ 8,560.00 บาท

บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส  
แอนด เซลล จํากัด                         
ราคาที่เสนอ 8,560.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

3 ซื้อวัสดุกอสรางจํานวน 10 รายการ 1,547.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                         
ราคาที่เสนอ 1,547.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                            
ราคาที่เสนอ 1,547.00 บาท

จัดซื้อที่รานโดยตรง

4 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุจํานวน 10 รายการ 325.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                         
ราคาที่เสนอ  325.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                            
ราคาที่เสนอ  325.00 บาท

จัดซื้อที่รานโดยตรง

5 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 22,898.00 ตกลงราคา  - บริษัท  แคนนอน มารเก็ตติ้ง         
(ไทยแลนด)  จํากัด                        
ราคาที่เสนอ 22,898.00 บาท

บริษัท  แคนนอน มารเก็ตติ้ง             
(ไทยแลนด)  จํากัด                        
ราคาที่เสนอ 22,898.00 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

6 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 98,440.00 ตกลงราคา  - บริษัท รมฉัตรอาภา จํากัด            
ราคาที่เสนอ 98,440.00 บาท

บริษัท รมฉัตรอาภา จํากัด                
ราคาที่เสนอ 98,440.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 2 รายการ 1,487.30 ตกลงราคา  - บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                 
ราคาที่เสนอ 1,487.30 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 1,487.30 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 4 รายการ 98,525.60 ตกลงราคา  - บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                 
ราคาที่เสนอ 98,525.60 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 98,525.60 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

9 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 8 รายการ 16,025.93 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ 16,025.93 บาท

หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ 16,025.93 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

10 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 8 รายการ 19,200.00 ตกลงราคา  - รานกรีน 2001                          
ราคาที่เสนอ 19,200.00 บาท

รานกรีน 2001                              
ราคาที่เสนอ 19,200.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-30 มิถุนายน 2551
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปผูไดรับการคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาที่เสนอวิธีซื้อ/จาง
วงเงิน

งบประมาณ
งานจัดซื้อ/จัดจางลําดับที่
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11 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 2,412.85 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ 2,412.85 บาท

หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ 2,412.85 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

12 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 87,879.10 ตกลงราคา  - บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 87,879.10 บาท

บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด        
ราคาที่เสนอ 87,879.10 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

13 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 88,630.24 ตกลงราคา  - บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 88,630.24 บาท

บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด       
ราคาที่เสนอ 88,630.24 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

14 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 2 รายการ 69,122.00 ตกลงราคา  - บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด            
ราคาที่เสนอ 69,122.00 บาท

บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด                
ราคาที่เสนอ 69,122.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

15 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 97,905.00 ตกลงราคา  - บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ 97,905.00 บาท

บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ 97,905.00 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

16 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 5,370.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 5,370.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 5,370.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

17 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 2,960.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 2,960.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 2,960.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 3 รายการ 20,383.50 ตกลงราคา  - บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส 
แอนด เซลล จํากัด                          
ราคาที่เสนอ 20,383.50 บาท

บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส       
แอนด เซลล จํากัด                          
ราคาที่เสนอ 20,383.50 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

19 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 7 รายการ 13,965.18 ตกลงราคา  - สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง          
กรมสวัสดิการทหารเรือ                    
ราคาที่เสนอ 13,965.18 บาท

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง              
กรมสวัสดิการทหารเรือ                    
ราคาที่เสนอ 13,965.18 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัดจําหนาย

20 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 7 รายการ 36,426.55 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)       
ราคาที่เสนอ 36,426.55 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ 36,426.55 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง
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21 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 7 รายการ 1,013.57 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)       
ราคาที่เสนอ 1,013.57 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ 1,013.57 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

22 จางปรับปรุงหองน้ําหญิง 97,584.00 ตกลงราคา  - บริษัท นภอังค จํากัด                   
ราคาที่เสนอ 97,584.00 บาท

บริษัท นภอังค จํากัด                      
ราคาที่เสนอ 97,584.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

23 จางซอมแซมปมน้ํา 4,922.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด วัฒนมอเตอร 
ราคาที่เสนอ 4,922.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด วัฒนมอเตอร          
ราคาที่เสนอ 4,922.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

24 จางซอมแซมปมน้ํา 35,524.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด วัฒนมอเตอร 
ราคาที่เสนอ 35,524.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด วัฒนมอเตอร         
ราคาที่เสนอ 35,524.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

25 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 7,750.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวนสามัญ พี.ที. แอร        
พระราม 8 ราคาที่เสนอ 7,750.00 บาท

หางหุนสวนสามัญ พี.ที. แอรพระราม 8 
ราคาที่เสนอ 7,750.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

26 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 4,021.06 สอบราคา  - บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ 4,021.06 บาท

บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ 4,021.06 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

27 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

28 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 5,017.87 ตกลงราคา  - บริษัท 002 เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด 
ราคาที่เสนอ 5,017.87 บาท

บริษัท 002 เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด 
ราคาที่เสนอ 5,017.87 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

29 จางจัดทําปาย 3,000.00 ตกลงราคา  - รานวิรันทนาอารต                       
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

รานวิรันทนาอารต                     
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด




