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1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,830.20 ตกลงราคา  - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด           
ราคาที่เสนอ 14,830.20 บาท

บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด            
ราคาที่เสนอ 14,830.20 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน               
ผูจัดจําหนายโดยตรง

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,290.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 5,290.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด  
ราคาที่เสนอ 5,290.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,883.20 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 1,883.20 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 1,883.20 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

4 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3,000.00 ตกลงราคา  - นางเกสินี แสงสุวรรณ                  
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

นางเกสินี แสงสุวรรณ                   
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน 97,370.00 ตกลงราคา  - บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร จํากัด         
ราคาที่เสนอ 97,370.00 บาท

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร จํากัด         
ราคาที่เสนอ 97,370.00 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนจําหนายและ
เปนผูเสนอราคาราคาต่ําสุด

6 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 97,295.10 ตกลงราคา  - บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด     
ราคาที่เสนอ 97,295.10 บาท

บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด      
ราคาที่เสนอ 97,295.10 บาท

จัดซื้อจากบริษัทโดยตรง

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 3 รายการ 83,989.65 ตกลงราคา  - บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน)                             
ราคาที่เสนอ 83,989.65 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน)                         
ราคาที่เสนอ 83,989.65 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัดจําหนาย
โดยตรงและราคาต่ําสุด

8 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

จัดซื้อจากบริษัทโดยตรง

9 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 7,309.17 ตกลงราคา  - บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด       
ราคาที่เสนอ 7,309.17 บาท

บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด        
ราคาที่เสนอ 7,309.17 บาท

จัดซื้อจากบริษัทโดยตรง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-31 มีนาคม 2552
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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10 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 6 รายการ 11,636.25 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย   
ราคาที่เสนอ 11,636.25 บาท

หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย   
ราคาที่เสนอ 11,636.25 บาท

ผูเสนอราคาราคารายเดียว

11 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

จัดซื้อจากบริษัทโดยตรง

12 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุจํานวน 2 รายการ 2,940.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                        
ราคาที่เสนอ 2,940.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                         
ราคาที่เสนอ 2,940.00 บาท

ผูเสนอราคาราคารายเดียว

13 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงจํานวน 2 รายการ 1,500.00 ตกลงราคา  - ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล)      
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล)       
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

14 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 5 รายการ 10,908.65 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย   
ราคาที่เสนอ 10,908.65 บาท

หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย   
ราคาที่เสนอ 10,908.65 บาท

ผูเสนอราคาราคารายเดียว

15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 5 รายการ 1,048.26 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)         
ราคาที่เสนอ 1,048.26 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)         
ราคาที่เสนอ 1,048.26 บาท

จัดซื้อจากผูจัดจําหนายโดยตรง

16 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 5 รายการ 25,742.70 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)         
ราคาที่เสนอ 25,742.70 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)         
ราคาที่เสนอ 25,742.70 บาท

จัดซื้อจากผูจัดจําหนายโดยตรง

17 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 5 รายการ 11,074.50 ตกลงราคา  - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด           
ราคาที่เสนอ 11,074.50 บาท

บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด            
ราคาที่เสนอ 11,074.50 บาท

จัดซื้อจากผูจัดจําหนายโดยตรง

18 ซื้อวัสดุกอสรางจํานวน 3 รายการ 340.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                        
ราคาที่เสนอ 340.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                         
ราคาที่เสนอ 340.00 บาท

ผูเสนอราคาราคารายเดียว

19 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 7,680.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 7,680.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 7,680.00 บาท

ผูเสนอราคาราคารายเดียว
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20 ซื้อวัสดุกอสรางจํานวน 2 รายการ 1,180.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                        
ราคาที่เสนอ 1,180.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                         
ราคาที่เสนอ 1,180.00 บาท

ผูเสนอราคาราคารายเดียว

21 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 12,963.05 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด    
ราคาที่เสนอ 12,963.05 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด     
ราคาที่เสนอ 12,963.05 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง       
(เขาศูนย)

22 จางบริการรถบัสปรับอากาศ 64,000.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด สุทธิพงษ ทัวร      
ราคาที่เสนอ 64,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด สุทธิพงษ ทัวร      
ราคาที่เสนอ 64,000.00 บาท

ผูเสนอราคาราคาต่ําสุด

23 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 3,049.50 ตกลงราคา  - บริษัท 002 เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด 
ราคาที่เสนอ 3,049.50 บาท

บริษัท 002 เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด 
ราคาที่เสนอ 3,049.50 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง       
(เขาศนูย)

24 จางยายเครื่องปรับอากาศ 7,490.00 ตกลงราคา  - บริษัท ไชยเสนา จํากัด                 
ราคาที่เสนอ 7,490.00 บาท

บริษัท ไชยเสนา จํากัด                  
ราคาที่เสนอ 7,490.00 บาท

เปนผูใหราคาต่ําสุด

25 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 876.33 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด    
ราคาที่เสนอ 876.33 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด     
ราคาที่เสนอ 876.33 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง       
(เขาศูนย)

26 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 27,545.65 ตกลงราคา  - บริษัท วี. พี. ออโต                      
เอ็นเตอรไพรส จํากัด                       
ราคาที่เสนอ 27,545.65 บาท

บริษัท วี. พี. ออโต                       
เอ็นเตอรไพรส จํากัด                    
ราคาที่เสนอ 27,545.65 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง       
(เขาศูนย)

27 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 27,448.71 ตกลงราคา  - บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด     
ราคาที่เสนอ 27,448.71 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด      
ราคาที่เสนอ 27,448.71 บาท

เปนผูบริการโดยตรง

28 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 3,420.00 ตกลงราคา  - รานมอเตอร-เรย                        
ราคาที่เสนอ 3,420.00 บาท

รานมอเตอร-เรย                        
ราคาที่เสนอ 3,420.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว
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29 จางเชาสถานที่จัดฝกอบรมหลักสูตรการราง
กฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมายและการ
ดําเนินคดีปกครอง รุนที่ 1

144,000.00 วิธีพิเศษ  - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต          
ราคาที่เสนอ 144,000.00 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต          
ราคาที่เสนอ 144,000.00 บาท

เปนงานที่ตองดําเนินการโดย
เรงดวน จัดเชาจากหนวยงาน
ราชการ

30 จางเปลี่ยนโชคอัพประตูสวิง 11,770.00 สอบราคา  - รานกระจก พี. สุรศักดิ์                  
ราคาที่เสนอ 11,770.00 บาท

รานกระจก พี. สุรศักดิ์                  
ราคาที่เสนอ 11,770.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

31 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 4,432.00 ตกลงราคา  - บริษัท วี. พี. ออโต                      
เอ็นเตอรไพรส จํากัด                       
ราคาที่เสนอ 4,432.00 บาท

บริษัท วี. พี. ออโต                       
เอ็นเตอรไพรส จํากัด                    
ราคาที่เสนอ 4,432.00 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง       
(เขาศูนย)

32 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณ
ตอพวง จํานวน 4 รายการ

11,635,514 ประกวด
ราคาดวย

 - บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด     
ราคาที่เสนอ 9,599,499 บาท

บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด          
ราคาที่เสนอ 9,599,499 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

วิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส

 - บริษัท นิปดา คอมพิวเทค จํากัด   
ราคาที่เสนอ 11,635,500 บาท

 - บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล           
โปรดักส จํากัด                             
ราคาที่เสนอ 11,635,513 บาท


