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1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,914.00 ตกลงราคา  - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด          
ราคาที่เสนอ 10,914.00 บาท

บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด             
ราคาที่เสนอ 10,914.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

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

นางสาวจารุณี  กลิ่นวน                   
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 4 รายการ 68,544.20 ตกลงราคา  - บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                
ราคาที่เสนอ 68,544.20 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                    
ราคาที่เสนอ 68,544.20 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

4 ซื้อวัสดุการเกษตรจํานวน 4 รายการ 1,920.00 ตกลงราคา  - นายวิวัฒน  คําชัยภูมิ                  
ราคาที่เสนอ 1,920.00 บาท

นายวิวัฒน  คําชัยภูมิ                     
ราคาที่เสนอ 1,920.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 4 รายการ 678.19 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)       
ราคาที่เสนอ  678.19 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)          
ราคาที่เสนอ  678.19 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 4 รายการ 22,822.12 ตกลงราคา  - สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง          
กรมสวัสดิการทหารเรือ                   
ราคาที่เสนอ 22,822.12 บาท

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง             
กรมสวัสดิการทหารเรือ                   
ราคาที่เสนอ 22,822.12 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัดจําหนาย

7 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 175.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                       
ราคาที่เสนอ  175.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                           
ราคาที่เสนอ  175.00 บาท

จัดซื้อที่รานโดยตรง

8 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 7 รายการ 15,033.50 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ 15,033.50 บาท

หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย    
ราคาที่เสนอ 15,033.50 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

9 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 78,752.00 ตกลงราคา  - บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ 78,752.00 บาท

บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด     
ราคาที่เสนอ 78,752.00 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

10 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 5,725.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525)     
จํากัด ราคาที่เสนอ 5,725.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 5,725.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

วงเงิน
งบประมาณ

งานจัดซื้อ/จัดจางลําดับที่

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-31 มีนาคม 2551
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปผูไดรับการคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาที่เสนอวิธีซื้อ/จาง
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วงเงิน
งบประมาณ

งานจัดซื้อ/จัดจางลําดับที่

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-31 มีนาคม 2551
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปผูไดรับการคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาที่เสนอวิธีซื้อ/จาง

11 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 3,060.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 3,060.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 3,060.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

12 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 96,300.00 ตกลงราคา  - บริษัท เค.พี.ไอ.เทรดดิ้ง จํากัด      
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

บริษัท เค.พี.ไอ.เทรดดิ้ง จํากัด         
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 4 รายการ 18,514.00 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)       
ราคาที่เสนอ 18,514.00 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)          
ราคาที่เสนอ 18,514.00 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

14 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 3,176.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวน อุดมสาสน                
ราคาที่เสนอ 3,176.00 บาท

หางหุนสวน อุดมสาสน                   
ราคาที่เสนอ 3,176.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

15 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 3,200.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวน อุดมสาสน                 
 ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท

หางหุนสวน อุดมสาสน                   
ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

16 ซื้อวัสดุการเกษตรจํานวน 3 รายการ 4,750.00 ตกลงราคา  - นายบุญนํา  โพเบี้ยว                   
ราคาที่เสนอ 4,750.00 บาท

นายบุญนํา  โพเบี้ยว                      
ราคาที่เสนอ 4,750.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

17 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 11,074.50 ตกลงราคา  - บรษิัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด      
ราคาที่เสนอ 11,074.50 บาท

บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด          
ราคาที่เสนอ 11,074.50 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

18 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 81,200.16 ตกลงราคา  - บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 81,200.16 บาท

บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด      
ราคาที่เสนอ 81,200.16 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

19 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 7,050.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวน อุดมสาสน                
ราคาที่เสนอ 7,050.00 บาท

หางหุนสวน อุดมสาสน                   
ราคาที่เสนอ 7,050.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

20 จางตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท 1,605.00 ตกลงราคา  - บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด ราคาที่เสนอ 1,605.00 บาท

บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
 ราคาที่เสนอ 1,605.00 บาท

เปนผูชํานาญงาน
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วงเงิน
งบประมาณ

งานจัดซื้อ/จัดจางลําดับที่

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-31 มีนาคม 2551
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปผูไดรับการคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาที่เสนอวิธีซื้อ/จาง

21 จางยกคอนเดนซิ่งแอร 1,605.00 ตกลงราคา  - บริษัท ไชยเสนา จํากัด                
ราคาที่เสนอ 1,605.00 บาท

บริษัท ไชยเสนา จํากัด                    
ราคาที่เสนอ 1,605.00 บาท

เปนผูชํานาญงาน

22 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 34,413.77 ตกลงราคา  - บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ 34,413.77 บาท

บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ 34,413.77 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

23 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 923.41 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด 
ราคาที่เสนอ  923.41 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ  923.41 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

24 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 923.41 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด 
ราคาที่เสนอ  923.41 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ  923.41 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

25 จางซอมแซมประตูรั้วสํานักงาน 9,095.00 ตกลงราคา  - บริษัท นภอังค จํากัด                  
ราคาที่เสนอ 9,095.00 บาท

บริษัท นภอังค จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 9,095.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

26 จางซอมแซมประตูและทอระบายน้ํา 35,310.00 ตกลงราคา  - บริษัท นภอังค จํากัด                  
ราคาที่เสนอ 35,310.00 บาท

บริษัท นภอังค จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 35,310.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

27 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 19,426.92 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด 
ราคาที่เสนอ 19,426.92 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ 19,426.92 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

28 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 923.41 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด 
ราคาที่เสนอ  923.41 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ  923.41 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

29 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 923.41 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด 
ราคาที่เสนอ  923.41 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ  923.41 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

30 จางตรวจเช็คโปรแกรมเบอรภายใน 802.50 ตกลงราคา  - บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด ราคาที่เสนอ  802.50 บาท

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

เปนผูชํานาญงาน


