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1 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 33,972.50 ตกลงราคา  - ราน สแปทซ คอมพิวเตอร               
ราคาที่เสนอ 33,972.50 บาท

ราน สแปทซ คอมพิวเตอร               
ราคาที่เสนอ 33,972.50 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,840.00 ตกลงราคา  - บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด       
ราคาที่เสนอ 12,840.00 บาท

บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด       
ราคาที่เสนอ 12,840.00 บาท

จัดซื้อจากบริษัทโดยตรง

3 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 79,608.00 ตกลงราคา  - บริษทั ดิจิตอล โอเอ จํากัด              
ราคาที่เสนอ 79,608.00 บาท

บริษัท ดิจิตอล โอเอ จํากัด              
ราคาที่เสนอ 79,608.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด       
ราคาที่เสนอ 85,065.00 บาท

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,477.50 ตกลงราคา  - บริษัท พวงแสงเอ็นเตอรไพรส จํากัด   
ราคาที่เสนอ 3,477.50 บาท

บริษัท พวงแสงเอ็นเตอรไพรส จํากัด   
ราคาที่เสนอ 3,477.50 บาท

ผูเสนอราคาราคารายเดียว

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 2 รายการ 9,897.50 ตกลงราคา  - บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส      
แอนด เซลล จํากัด                           
ราคาที่เสนอ 9,897.50 บาท

บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส      
แอนด เซลล จํากัด                        
ราคาที่เสนอ 9,897.50 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

6 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 27,130.92 ตกลงราคา  - บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ    
บางปะอิน จํากัด                             
ราคาที่เสนอ 27,130.92 บาท

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ    
บางปะอิน จํากัด                          
ราคาที่เสนอ 27,130.92 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

7 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 96,300.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด ลิ้มพาณิชย            
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ลิ้มพาณิชย            
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

8 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 8,025.00 ตกลงราคา  - รานนิตยชัย ซัพพลาย แอนด เซอรวิส   
ราคาที่เสนอ 8,025.00 บาท

รานนติยชัย ซัพพลาย แอนด เซอรวิส   
ราคาที่เสนอ 8,025.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-30 มิถุนายน 2552
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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9 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 18,725.00 ตกลงราคา  - บริษัท ดิจิตอล โอเอ จํากัด              
ราคาที่เสนอ 18,725.00 บาท

บริษัท ดิจิตอล โอเอ จํากัด              
ราคาที่เสนอ 18,725.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

10 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 15,515.00 ตกลงราคา  - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด
 ราคาที่เสนอ 15,515.00 บาท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด
 ราคาที่เสนอ 15,515.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 2 รายการ 29,334.05 ตกลงราคา  - บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 
จํากัด(มหาชน)                              
ราคาที่เสนอ 29,334.05 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 
จํากัด(มหาชน)                           
ราคาที่เสนอ 29,334.05 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

12 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 3 รายการ 64,114.40 ตกลงราคา  - บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด               
ราคาที่เสนอ 64,114.40 บาท

บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด               
ราคาที่เสนอ 64,114.40 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัดจําหนาย
โดยตรงและเปนผูเสนอราคา
รายเดียว

13 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 9,865.40 ตกลงราคา  - บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน จํากัด                             
ราคาที่เสนอ 9,865.40 บาท

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ    
บางปะอิน จํากัด                          
ราคาที่เสนอ 9,865.40 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

14 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 98,183.20 ตกลงราคา  - บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด       
ราคาที่เสนอ 98,183.20 บาท

บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด       
ราคาที่เสนอ 98,183.20 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

15 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 96,300.00 ตกลงราคา  - บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด       
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด        
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

16 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 98,065.50 ตกลงราคา  - บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด        
ราคาที่เสนอ 98,065.50 บาท

บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด        
ราคาที่เสนอ 98,065.50 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

17 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 5 รายการ 9,101.42 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย     
ราคาที่เสนอ 9,101.42 บาท

หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย      
ราคาที่เสนอ 9,101.42 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว
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18 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 5 รายการ 1,152.18 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ 1,152.18 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ 1,152.18 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

19 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 7 รายการ 11,996.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวน อุดมสาสน                   
ราคาที่เสนอ 11,996.00 บาท

หางหุนสวน อุดมสาสน                   
ราคาที่เสนอ 11,996.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 4 รายการ 33,373.30 ตกลงราคา  - บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส      
แอนด เซลล จํากัด                           
ราคาที่เสนอ 33,373.30 บาท

บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส      
แอนด เซลล จํากัด                        
ราคาที่เสนอ 33,373.30 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

21 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 7,770.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 7,770.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 7,770.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

22 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 4 รายการ 3,000.00 ตกลงราคา  - นางเกสินี แสงสุวรรณ                    
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

นางเกสินี แสงสุวรรณ                     
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 2 รายการ 81,239.75 ตกลงราคา  - บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 
จํากัด(มหาชน)                              
ราคาที่เสนอ 81,239.75 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 
จํากัด(มหาชน)                           
ราคาที่เสนอ 81,239.75 บาท

ผูเสนอราคาต่ําสุด

24 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 2 รายการ 42,722.84 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ 42,722.84 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ 42,722.84 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

25 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 15,504.30 ตกลงราคา  - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด             
ราคาที่เสนอ 15,504.30 บาท

บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด             
ราคาที่เสนอ 15,504.30 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว
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26 จางจัดพิมพหนังสือรายงานผลการปฎิบัติงาน
ของคณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
 ประจําป พ.ศ.2551

59,700.00 ตกลงราคา  - บริษัท รําไทยเพรส จํากัด                
ราคาที่เสนอ 59,700.00 บาท             
 - โรงพิมพดอกเบี้ย                        
ราคาที่เสนอ 63,200.00 บาท

บริษัท รําไทยเพรส จํากัด                
ราคาที่เสนอ 59,700.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จํากัด           
ราคาที่เสนอ 105,288.00 บาท

 - บริษัท เอส.เอ็ม.เซอรคิทเพรส จํากัด   
ราคาที่เสนอ 90,000.00 บาท

 - หางหุนสวนจํากัด ธันวาธุรกิจ           
ราคาที่เสนอ 72,000.00 บาท

27 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 11,504.64 ตกลงราคา  - บริษัท วี. พี. ออโตเอ็นเตอรไพรส จํากัด
 ราคาที่เสนอ 11,504.64 บาท

บริษัท วี. พี. ออโตเอ็นเตอรไพรส จํากัด
 ราคาที่เสนอ 11,504.64 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง        
(เขาศูนย)

28 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 5,564.00 ตกลงราคา  - รานนิตยชัย ซัพพลาย แอนด เซอรวิส  
ราคาที่เสนอ 5,564.00 บาท

รานนิตยชัย ซัพพลาย แอนด เซอรวิส   
ราคาที่เสนอ 5,564.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

29 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 3,884.10 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ 3,884.10 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ 3,884.10 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง       
(เขาศูนย)

30 จางทําปายชื่ออดีตเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

4,280.00 ตกลงราคา  - รานสุวรรณประดิษฐ                       
ราคาที่เสนอ 4,280.00 บาท

รานสุวรรณประดิษฐ                        
ราคาที่เสนอ 4,280.00 บาท

ผูเสนอราคาราคารายเดียว

31 จางจัดทําปายชื่อ 21,400.00 ตกลงราคา  - บริษัท ไอเดียพลัส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
 ราคาที่เสนอ 21,400.00 บาท

บริษัท ไอเดียพลัส คอมมูนิเคชั่น จํากัด
ราคาที่เสนอ 21,400.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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32 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 4,285.35 ตกลงราคา  - บริษัท วี. พี. ออโต                         
เอ็นเตอรไพรส จํากัด                          
ราคาที่เสนอ 4,285.35 บาท

บริษัท วี. พี. ออโต                         
เอ็นเตอรไพรส จํากัด                      
ราคาที่เสนอ 4,285.35 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง       
(เขาศูนย)

33 จางเลาะและเย็บเลมหนังสือคําแปลกฎหมาย 1,605.00 ตกลงราคา  - รานบัณฑิตย                                 
ราคาที่เสนอ 1,605.00 บาท

รานบัณฑิตย                                 
ราคาที่เสนอ 1,605.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

34 จางเดินสายโทรศัพท 1,284.00 ตกลงราคา  - บริษัท เอ็น.พี.วาย.                        
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด                          
ราคาที่เสนอ 1,284.00 บาท

บริษัท เอ็น.พี.วาย.                     
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด                   
ราคาที่เสนอ 1,284.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

35 จางซอมแซมลิฟท 667,712.10 วิธีพิเศษ  - บริษัท บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร  
เซอรวิส จํากัด                                  
ราคาที่เสนอ 667,712.10 บาท

บริษัท บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร  
เซอรวิส จํากัด                               
ราคาที่เสนอ 667,712.10 บาท

จัดจางจากบริษัทซึ่งเปนผูแทน
จําหนายอะไหลโดยตรง

36 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 10,152.16 ตกลงราคา  - บริษัท ปนเกลาฮอนดาคารส จํากัด    
ราคาที่เสนอ 10,152.16 บาท

บริษัท ปนเกลาฮอนดาคารส จํากัด     
ราคาที่เสนอ 10,152.16 บาท

เปนศูนยบริการของฮอนดาที่
ใกลสํานักงาน
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