
1/5

1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 2 รายการ 1,637.10 ตกลงราคา  - บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส 
แอนด เซลล จํากัด                            
ราคาที่เสนอ 1,637.10 บาท

บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด
 เซลล จํากัด                                 
 ราคาที่เสนอ 1,637.10 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

2 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 25,337.60 ตกลงราคา  - บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน  จํากัด                        
ราคาที่เสนอ 25,337.60 บาท

บรษิัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบาง
ปะอิน  จํากัด                           
ราคาที่เสนอ 25,337.60 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

3 ซื้อวัสดุกอสรางจํานวน 4 รายการ 915.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                         
ราคาที่เสนอ  915.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                            
ราคาที่เสนอ  915.00 บาท

จัดซื้อที่รานโดยตรง

4 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 4 รายการ 32,100.00 ตกลงราคา  - บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด            
ราคาที่เสนอ 32,100.00 บาท

บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด                
ราคาที่เสนอ 32,100.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

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

นางเกสินี  แสงสุวรรณ                     
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

6 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 8,250.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด ป.สหกิจพาณิชย 
ราคาที่เสนอ 8,250.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ป.สหกิจพาณิชย 
ราคาที่เสนอ 8,250.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

7 ซื้อวัสดุคอมพวิเตอรจํานวน 3 รายการ 71,288.75 ตกลงราคา  - บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 
จํากัด(มหาชน)                              
ราคาที่เสนอ 71,288.75 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 
จํากัด(มหาชน)                             
ราคาที่เสนอ 71,288.75 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

8 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 11 รายการ 29,049.43 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ 29,049.43 บาท

หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ 29,049.43 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

9 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุจํานวน 11 รายการ 10,914.00 ตกลงราคา  - บริษัท ไทย เอ็นเนอรยี่ คอนเซอรเวชั่น
 จํากัด    ราคาที่เสนอ 10,914.00 บาท

บริษัท ไทย เอ็นเนอรยี่ คอนเซอรเวชั่น 
จํากัด ราคาที่เสนอ 10,914.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-31 ตุลาคม 2550
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง
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ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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งบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง

10 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรจํานวน 2 รายการ 3,884.10 ตกลงราคา  - บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส 
แอนด เซลล จํากัด                          
ราคาที่เสนอ 3,884.10 บาท

บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด
 เซลล จํากัด                                 
 ราคาที่เสนอ 3,884.10 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

11 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 9 รายการ 3,954.30 ตกลงราคา  - บริษัท สมใจคาหนังสือเครื่องเขียน 
จํากัด ราคาที่เสนอ 3,954.30 บาท

บริษัท สมใจคาหนังสือเครื่องเขียน 
จํากัด ราคาที่เสนอ 3,954.30 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

12 จางเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่ทําการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ทาชาง

1,047,999.84 สอบราคา  - บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น 
จํากัด ราคาที่เสนอ 1,047,999.84 บาท

บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จํากัด
 ราคาที่เสนอ 1,047,999.84 บาท

มีการจายคาจางพนักงานเปนไป
ตามกฏหมายแรงงาน และมี

วังหนา, เทเวศร, อาคารพาณิชยนาวี)  - บริษัท ยูเอส เซฟตี้การด จํากัด       
ราคาที่เสนอ 743,436.00 บาท

ผลงานเปนที่ประจักษ (ยื่นซอง
สอบราคา 808,920.-

 - บริษัท เอสพีวาย แมนเพาเวอรแอนด
บิสสิเนส จํากัด                                 
ราคาที่เสนอ 785,808.00 บาท

มีการจางเพิ่มวิธีพิเศษ 
239,079.84.-)

 - บริษัท เอ็มวายเซอรวิส ซีเคียวริตี้การด
แอนคอนสตรัคชั่น จํากัด                
ราคาที่เสนอ 959,976.00 บาท

 - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. คลีนนิ่ง แอนดซีเคียว
ริตี้การด เซอรวิส จํากัด                      
ราคาที่เสนอ 820,476.00 บาท

 - บริษัท กรุงสยามกฎหมายและธุรกิจ 
จํากัด ราคาที่เสนอ 754,992.00 บาท

 - บริษัท ยูเอสบี อินเตอรเซฟตี้การด 
จํากัด ราคาที่เสนอ 648,000.00 บาท
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ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง

13 จางเหมาบริการถายเอกสาร 600,000.00 สอบราคา  - หางหุนสวนจํากัด ดี ที เอส กอปป 
ดิจิตอล                                        
ราคาที่เสนอ 600,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ดี ที เอส กอปป 
ดิจิตอล ราคาที่เสนอ 600,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

14 เชาเครือขายความเร็วสูงและบริการอินเตอรเน็ต 4,365,600.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท สามารถ อินโฟเนต จํากัด       
ราคาที่เสนอ 4,365,600.00 บาท

บริษัท สามารถ อินโฟเนต จํากัด        
ราคาที่เสนอ 4,365,600.00 บาท

เปนผูใหบริการรายเดิม

15 จางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
เครื่องปรับอากาศ

305,086.00 สอบราคา  - บริษัท ไชยเสนา จํากัด                 
ราคาที่เสนอ 305,086.00 บาท

บริษัท ไชยเสนา จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 305,086.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท ทีมเทคโนโลยี่ คอนซัลแตนส 
แอนด เซอรวิส จํากัด                       
ราคาที่เสนอ 594,382.00 บาท

 - หางหุนสวนจํากัด ยูเนยีนเปอรเฟคท 
ราคาที่เสนอ 197,760.00 บาท

16 จางพนักงานขับรถยนต 908,044.80 สอบราคา  - บริษัท เอ็กซคอลตี้ ดีเวลล็อปเมนท 
จํากัด ราคาที่เสนอ 908,044.80 บาท

บริษัท เอ็กซคอลตี้ ดีเวลล็อปเมนท 
จํากัด ราคาที่เสนอ 908,044.80 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท สยามราชธานี จํากัด           
ราคาที่เสนอ 946,564.80 บาท

 - บริษัท เอส ยู บี อินเตอรเซฟตี้การด 
จํากัด ราคาที่เสนอ 912,000.00 บาท

 - บริษัท สปดี้ แพคเก็จ เอ็กซเพรส จํากัด
  ราคาที่เสนอ 958,490.59 บาท

 - บริษัท โธมัส เอ. เอาทโซซิ่ง เซอรวิสเซส
 จํากัด ราคาที่เสนอ 957,888.00 บาท
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ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-31 ตุลาคม 2550
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง

17 จางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบ
คอมพิวเตอรและอุปกรณประชุมวิดีทัศน

9,000,000.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท  เอเอ็มอาร เอเชีย   จํากัด      
ราคาที่เสนอ 9,000,000.00 บาท

บริษัท  เอเอ็มอาร เอเชีย   จํากัด       
ราคาที่เสนอ 9,000,000.00 บาท

เปนผูใหบริการรายเดิม

18 จางรายงานขอจางงานซอมแซมหองน้ําชาย 12,700.90 ตกลงราคา  - บริษัท นภอังค จํากัด                   
ราคาที่เสนอ 12,700.90 บาท

บริษัท นภอังค จาํกัด                      
ราคาที่เสนอ 12,700.90 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

19 จางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
เครื่องปรับอากาศชนิดพิเศษ

96,300.00 ตกลงราคา  - บริษัท โซโคเมค ยูนิทรีโอ จํากัด        
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

บริษัท โซโคเมค ยูนิทรีโอ จํากัด         
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว        
รายเดิม และอัตราเดิม

20 จางบริการกําจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง 23,540.00 ตกลงราคา  - บริษัท โปรเกรซ เพสท เมเนจเมนท 
จํากัด ราคาที่เสนอ 23,540.00 บาท

บริษัท โปรเกรซ เพสท เมเนจเมนท 
จํากัด ราคาที่เสนอ 23,540.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว        
รายเดิม และอัตราเดิม

21 จางบริการบํารุงรักษาลิฟท 96,300.00 ตกลงราคา  - บริษัท บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร  
เซอรวิส จํากัด                               
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

บริษัท บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร  
เซอรวิส จํากัด                               
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

22 จางบริการบํารุงรักษา ตรวจเช็คเครื่องปมน้ํา 64,200.00 ตกลงราคา  - รานวัฒนมอเตอร                        
ราคาที่เสนอ 64,200.00 บาท

รานวัฒนมอเตอร                           
ราคาที่เสนอ 64,200.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว        
รายเดิม และอัตราเดิม

23 จางบริการตรวจเช็คและบํารุงรักษาระบบ     
บอบําบัด

48,150.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด โซลิด เซลส แอนด 
เซอรวิส ราคาที่เสนอ 48,150.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด โซลิด เซลส แอนด 
เซอรวิส ราคาที่เสนอ 48,150.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว        
รายเดิม และอัตราเดิม

24 จางบริการถังทิ้งผาอนามัยฆาเชื้อ 34,042.05 ตกลงราคา  - บริษัท พรอพเพอรตี้ แคร เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด                        
ราคาที่เสนอ 34,042.05 บาท

บริษัท พรอพเพอรตี้ แคร เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด                       
ราคาที่เสนอ 34,042.05 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว        
รายเดิม และอัตราเดิม

25 จางทํามูลี่พรอมติดตั้ง 3,210.00 ตกลงราคา  - บริษัท  มิตรไพรัชและบุตร จํากัด      
ราคาที่เสนอ 3,210.00 บาท

บริษัท  มิตรไพรัชและบุตร จํากัด        
ราคาที่เสนอ 3,210.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

26 จางงานเปลี่ยนกระจก 5,671.00 ตกลงราคา  - รานกระจก พี. สุรศักดิ์                   
ราคาที่เสนอ 5,671.00 บาท

รานกระจก พี. สุรศักดิ์                     
ราคาที่เสนอ 5,671.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว
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27 จางซอมแซมหองน้ําชาย 10,753.50 ตกลงราคา  - บริษัท นภอังค จํากัด                   
ราคาที่เสนอ 10,753.50 บาท

บริษัท นภอังค จํากัด                      
ราคาที่เสนอ 10,753.50 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

28 จางเปลี่ยนโชคอัพประตู 3,210.00 ตกลงราคา  - รานกระจก พี. สุรศักดิ์                 
ราคาที่เสนอ 3,210.00 บาท

รานกระจก พี. สุรศักดิ์                     
ราคาที่เสนอ 3,210.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

29 จางพิมพคําแปลรัฐธรรมนูญ                      
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

46,010.00 ตกลงราคา  - สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง       
ราคาที่เสนอ 46,010.00 บาท

สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง           
ราคาที่เสนอ 46,010.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

30 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 20,041.10 ตกลงราคา  - บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด        
ราคาที่เสนอ 20,041.10 บาท

บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด         
ราคาที่เสนอ 20,041.10 บาท

เปนผูบริการโดยตรง

31 จางซอมแซมครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 19,172.26 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด โคลัมเบีย          
(ไทยแลนด)                                  
ราคาที่เสนอ 19,172.26 บาท

หางหุนสวนจํากัด โคลัมเบีย              
(ไทยแลนด)                                 
ราคาที่เสนอ 19,172.26 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

32 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 5,029.00 ตกลงราคา  - บริษัท  แคนนอน มารเก็ตติ้ง          
(ไทยแลนด)  จํากัด                          
ราคาที่เสนอ 5,029.00 บาท

บริษัท  แคนนอน มารเก็ตติ้ง             
(ไทยแลนด)  จํากัด                         
 ราคาที่เสนอ 5,029.00 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง




