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1 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 98,386.50 ตกลงราคา  - บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด        
ราคาที่เสนอ 98,386.50 บาท

บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด        
ราคาที่เสนอ 98,386.50 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

2 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

จัดซื้อจากจําหนายโดยตรง

3 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 88,767.20 ตกลงราคา  - บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด       
ราคาที่เสนอ 88,767.20 บาท

บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด       
ราคาที่เสนอ 88,767.20 บาท

จัดซื้อจากผูจัดจําหนายโดยตรง

4 ซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง              
จํานวน 2 รายการ

2,350.00 ตกลงราคา  - ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล)         
ราคาที่เสนอ 2,350.00 บาท

ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล)         
ราคาที่เสนอ 2,350.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 2 รายการ 41,924.26 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)            
ราคาที่เสนอ 41,924.26 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)            
ราคาที่เสนอ 41,924.26 บาท

จัดซื้อจากผูจัดจําหนายโดยตรง

6 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 440.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                            
ราคาที่เสนอ  440.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                            
ราคาที่เสนอ  440.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 2 รายการ 647.20 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)            
ราคาที่เสนอ  647.20 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)            
ราคาที่เสนอ  647.20 บาท

จัดซื้อจากผูจัดจําหนายโดยตรง

8 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 2 รายการ 3,000.00 ตกลงราคา  - นางเกสินี แสงสุวรรณ                      
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

นางเกสินี แสงสุวรรณ                      
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

จัดซื้อจากผูจัดจําหนายโดยตรง

9 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 21,614.00 ตกลงราคา  - บริษัท ดิจิตอล โอเอ จํากัด                
ราคาที่เสนอ 21,614.00 บาท

บริษัท ดิจิตอล โอเอ จํากัด                
ราคาที่เสนอ 21,614.00 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัดจําหนาย
โดยตรงและราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2552
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

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

10 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 23,005.00 ตกลงราคา  - บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด        
ราคาที่เสนอ 23,005.00 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด        
ราคาที่เสนอ 23,005.00 บาท

จัดซื้อจากบริษัทโดยตรง

11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 8 รายการ 54,642.76 ตกลงราคา  - บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 54,642.76 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 54,642.76 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัดจําหนาย
โดยตรงและราคาต่ําสุด

12 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 7 รายการ 7,634.45 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย      
ราคาที่เสนอ 7,634.45 บาท

หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย      
ราคาที่เสนอ 7,634.45 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

13 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 7 รายการ 12,711.60 ตกลงราคา  - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด              
ราคาที่เสนอ 12,711.60 บาท

บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด              
ราคาที่เสนอ 12,711.60 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว    
รายเดิม

14 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 7 รายการ 8,050.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 8,050.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 8,050.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 7 รายการ 33,744.31 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)            
ราคาที่เสนอ 33,744.31 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)            
ราคาที่เสนอ 33,744.31 บาท

จัดซื้อจาผูจําหนายโดยตรง

16 จางทําตรายาง 1,829.70 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด                          
 สากลตรายางและการพิมพ                 
ราคาที่เสนอ 1,829.70 บาท

หางหุนสวนจํากัด                         
สากลตรายางและการพิมพ              
ราคาที่เสนอ 1,829.70 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

17 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 4,040.32 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด        
ราคาที่เสนอ 4,040.32 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ 4,040.32 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง      
(เขาศูนย)
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

18 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 2,677.14 ตกลงราคา  - บริษัท 002 เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด   
ราคาที่เสนอ 2,677.14 บาท

บริษัท 002 เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด  
ราคาที่เสนอ 2,677.14 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง      
(เขาศูนย)

19 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 3,249.59 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด        
ราคาที่เสนอ 3,249.59 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จาํกัด       
ราคาที่เสนอ 3,249.59 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

20 จางบริการสถานที่ในการสอบ 3,500.00 ตกลงราคา  - ศูนยพัฒนาทุนมนุษย                      
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต                
ราคาที่เสนอ 3,500.00 บาท

ศูนยพัฒนาทุนมนุษย                    
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต           
ราคาที่เสนอ 3,500.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

21 จางจางเหมาบริการเชารถบัสปรับอากาศและรถ
ตูปรับอากาศ

140,000.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท บานมัคคุเทศก จํากัด              
ราคาที่เสนอ 140,000.00 บาท

บริษัท บานมัคคุเทศก จํากัด              
ราคาที่เสนอ 140,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

 - หางหุนสวนจํากัด สยาม เน็ทเวิรค       
 แอร แทรเวล                                  
ราคาที่เสนอ 150,000.00 บาท

22 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 5,000.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวนสามัญ พี.ที. แอรพระราม 8
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

หางหุนสวนสามัญ พี.ที. แอรพระราม 8
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด


