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1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 450.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                         
ราคาที่เสนอ  450.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                            
ราคาที่เสนอ  450.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 3 รายการ 2,289.80 ตกลงราคา  - บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส 
แอนด เซลล จํากัด                          
ราคาที่เสนอ  2,289.80 บาท

บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส 
แอนด เซลล จํากัด                         
ราคาที่เสนอ 2,289.80 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

3 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 10 รายการ 5,465.56 ตกลงราคา  - บริษัท สมใจคาหนังสือ                  
เครื่องเขียน จํากัด                           
ราคาที่เสนอ  5,465.56 บาท

บริษัท สมใจคาหนังสือ                     
เครื่องเขียน จํากัด                          
ราคาที่เสนอ  5,465.56 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

4 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 10 รายการ 11,844.90 ตกลงราคา  - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด           
ราคาที่เสนอ  11,844.90 บาท

บริษัท ไอ ซี พ ีน้ําดื่ม จํากัด              
ราคาที่เสนอ  11,844.90 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

5 ซื้อวัสดุการเกษตรจํานวน 2 รายการ 2,465.00 ตกลงราคา  - นายวิวัฒน  คําชัยภูมิ                    
ราคาที่เสนอ  2,465.00 บาท

นายวิวัฒน  คําชัยภูมิ                       
ราคาที่เสนอ  2,465.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

6 ซื้อวัสดุกอสรางจํานวน 3 รายการ 1,640.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                         
ราคาที่เสนอ  1,640.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                            
ราคาที่เสนอ  1,640.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

7 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 1,027.20 ตกลงราคา  - บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด     
 ราคาที่เสนอ  1,027.20 บาท

บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด      
ราคาที่เสนอ  1,027.20 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัด
จําหนายโดยตรง

8 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 6 รายการ 14,284.50 ตกลงราคา  - รานนิตยชัย ซัพพลาย แอนด เซอรวิส
 ราคาที่เสนอ  14,284.50 บาท

รานนิตยชัย ซัพพลาย แอนด เซอรวิส   
ราคาที่เสนอ  14,284.50 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 6 รายการ 692.47 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)        
ราคาที่เสนอ  692.47 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ  692.47 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัด
จําหนายโดยตรง

10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 6 รายการ 38,648.26 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)        
ราคาที่เสนอ  38,648.26 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ  38,648.26 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัด
จําหนายโดยตรง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2551
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่
งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 6 รายการ 94,107.57 ตกลงราคา  - บริษัท เมโทรซิสเต็มส                  
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)            
ราคาที่เสนอ  94,107.57 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส                     
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ  94,107.57 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัด
จําหนายโดยตรง

12 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 6 รายการ 3,600.00 ตกลงราคา  - นางเกสินี  แสงสุวรรณ                  
ราคาที่เสนอ  3,600.00 บาท

นางเกสินี  แสงสุวรรณ                     
ราคาที่เสนอ  3,600.00 บาท

จัดซื้อจากผูผลิตโดยตรง

13 ซื้อวัสดุกอสรางจํานวน 2 รายการ 2,030.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด คุนเฮงหลี คาไม   
ราคาที่เสนอ  2,030.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด คุนเฮงหลี คาไม      
ราคาที่เสนอ  2,030.00 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

14 ซื้อวัสดุกอสรางจํานวน 8 รายการ 3,510.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                         
ราคาที่เสนอ  3,510.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                            
ราคาที่เสนอ  3,510.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

15 ซื้อวัสดุกอสรางจํานวน 8 รายการ 1,320.00 ตกลงราคา  - บริษัท บุญถาวรเคหะภัณฑ จํากัด    
ราคาที่เสนอ  1,320.00 บาท

บริษัท บุญถาวรเคหะภัณฑ จํากัด       
ราคาที่เสนอ  1,320.00 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัด
จําหนายโดยตรง

16 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 3 รายการ 53,628.40 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด เค.เอส.ดี.           
เอนเตอรไพรส                               
 ราคาที่เสนอ  53,628.40 บาท

หางหุนสวนจํากัด เค.เอส.ดี.              
เอนเตอรไพรส                              
 ราคาที่เสนอ  53,628.40 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัด
จําหนายโดยตรง

17 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 2 รายการ 2,354.00 ตกลงราคา  - บริษัท กิตติรักษ                         
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด                   
ราคาที่เสนอ  2,354.00 บาท

บริษัท กิตติรักษ                            
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด                  
ราคาที่เสนอ  2,354.00 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัด
จําหนายโดยตรง

18 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 5,690.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ  5,690.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด  
 ราคาที่เสนอ  5,690.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

19 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 1,860.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ  1,860.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด  
 ราคาที่เสนอ  1,860.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว



3/3สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2551
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่
งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

20 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 35,630.63 ตกลงราคา  - บริษัท วี. พี. ออโตเอ็นเตอรไพรส 
จํากัด ราคาที่เสนอ  35,630.63 บาท

บริษัท วี. พี. ออโตเอ็นเตอรไพรส จํากัด
 ราคาที่เสนอ  35,630.63 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

21 จางเดินเมนสสายไฟ 2,675.00 ตกลงราคา  - บริษัท เอ็น.พี.วาย.                     
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด                       
ราคาที่เสนอ  2,675.00 บาท

บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
 ราคาที่เสนอ 2,675.00 บาท

เปนงานที่ดําเนินการเรงดวน
โดยชางผูชํานาญงาน

22 จางลางใหญเครื่องปรับอากาศ 2,835.50 ตกลงราคา  - บริษัท ไชยเสนา จํากัด                  
ราคาที่เสนอ  2,835.50 บาท

บริษัท ไชยเสนา จํากัด                     
ราคาที่เสนอ  2,835.50 บาท

เปนงานที่ดําเนินการเรงดวน 
โดยชางผูชํานาญงาน

23 จางแกไขทอชักโครก 11,770.00 ตกลงราคา  - บริษัท นภอังค จํากัด                   
ราคาที่เสนอ  1,770.00 บาท

บริษัท นภอังค จํากัด                      
ราคาที่เสนอ 11,770.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

24 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 11,695.10 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด    
ราคาที่เสนอ  11,695.10 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด      
ราคาที่เสนอ  11,695.10 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง
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