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1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 16,007.24 ตกลงราคา  - สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง        
กรมสวัสดิการทหารเรือ                  
ราคาที่เสนอ 16,007.24 บาท

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง           
กรมสวัสดิการทหารเรือ                 
ราคาที่เสนอ 16,007.24 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 31,208.54 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)      
ราคาที่เสนอ 31,208.54 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)         
ราคาที่เสนอ 31,208.54 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน            
ผูจัดจําหนาย

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1,605.00 ตกลงราคา  - บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส  
แอนด เซลล จํากัด                      
ราคาที่เสนอ 1,605.00 บาท

บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส     
แอนด เซลล จํากัด                      
ราคาที่เสนอ 1,605.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

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

นางเกสินี  แสงสุวรรณ                 
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

5 ซื้อวัสดุกอสราง 7,450.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                     
ราคาที่เสนอ 7,450.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                        
ราคาที่เสนอ 7,450.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,935.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ(2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 5,935.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ(2525) จํากัด  
ราคาที่เสนอ 5,935.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,980.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ(2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 1,980.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ(2525) จํากัด
ราคาที่เสนอ 1,980.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

8 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 5 รายการ 98,547.00 ตกลงราคา  - บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด    
ราคาที่เสนอ 98,547.00 บาท

บริษัท  ริโก (ประเทศไทย) จํากัด    
ราคาที่เสนอ 98,547.00 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน            
ผูจัดจําหนาย

9 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 97,616.10 ตกลงราคา  - บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด    
ราคาที่เสนอ 97,616.10 บาท

บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด      
ราคาที่เสนอ 97,616.10 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน            
ผูจัดจําหนาย

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-31 ตุลาคม 2551
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่
งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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ลําดับที่
งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

10 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 98,975.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด ลิ้มพาณิชย        
ราคาที่เสนอ 98,975.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ลิ้มพาณิชย          
ราคาที่เสนอ 98,975.00 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน            
ผูจัดจําหนาย

11 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 93,321.12 ตกลงราคา  - บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด   
ราคาที่เสนอ 93,321.12 บาท

บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด     
ราคาที่เสนอ 93,321.12 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

12 จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร          
ที่ทําการสํานักงานและบริการเครื่องดื่ม

1,415,760.00 สอบราคา  - บริษัท เค.เอ็ม.อินเตอรเทค จํากัด   
ราคาที่เสนอ 1,415,760 บาท

บริษัท เค.เอ็ม.อินเตอรเทค จํากัด   
ราคาที่เสนอ 1,415,760 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและมี
ผลงานเปนที่นาเชื่อถือ

 - บริษัท เอสเอฟซี สแตนดารด         
เซอรวิสเซส จํากัด                         
ราคาที่เสนอ 1,635,174.00 บาท

 - บริษัท โปรแคร สเปเชียลตี้ จํากัด   
ราคาที่เสนอ 1,487,160.00 บาท

 - บริษัท นิวอินเตอรเนชั่นแนล         
เยนเนอรัล จํากัด                          
ราคาที่เสนอ 1,577,532.00 บาท

 - บริษัท ไดมอนด                        
แครเซอรวิสเซส จํากัด                    
ราคาที่เสนอ 1,425,960.00 บาท

 - บริษัท พี เอ อี (เทรดดิ้ง) จํากัด     
ราคาที่เสนอ 1,447,380.00 บาท

 - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. คลีนนิ่ง แอนด        
 ซเีคียวริตี้ การด เซอรวิส จํากัด          
ราคาที่เสนอ 1,495,218.00 บาท
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ลําดับที่
งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

13 จางเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่ทําการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 
ทาชางวังหนา อาคาร 2 และเทเวศร

1,140,000.00 สอบราคา  - บริษัท เอส.พี.วาย แมนเพาเวอร 
แอนดบิสสิเนส จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 1,078,560.00 บาท

บริษัท เอส.พี.วาย แมนเพาเวอร แอนด
บิสสิเนส จํากัด                          
ราคาที่เสนอ 1,078,560.00 บาท

 - บริษัท มารีน แอซเซ็ท                 
โปรเท็คชั่น จํากัด                          
ราคาที่เสนอ 1,140,000.00 บาท

บริษัท มารีน แอซเซ็ท                   
โปรเท็คชั่น จํากัด                        
ราคาที่เสนอ 1,140,000.00 บาท

มีการจายคาจางพนักงาน
เปนไปตามกฏหมายแรงงาน
และมีผลงานเปนที่ประจักษ
(ยื่นซองสอบราคา

 - บริษัท บางกอก การด                  
เซอรวิสเซส จํากัด                        
ราคาที่เสนอ 1284,000.00 บาท

 - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ซีเคียวริตี้           
การด เซอรวิส จํากัด                      
ราคาที่เสนอ 1,181,280.00 บาท

 - บริษัท กรุงสยาม กฎหมาย          
และธุรกิจ จํากัด                            
ราคาที่เสนอ 1,078,560.00 บาท

14 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 
(คาบริการตามอัตราที่ถาย
เอกสารจริง)

15 จางพิมพจุลสาร "กฤษฎีกาสาร" ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 จํานวน 6 ฉบับ ๆ ละ 2,500 เลม 
รวม 15,000 เลม

315,000.00 สอบราคา  - บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด                 
ราคาที่เสนอ 315,000.00 บาท

บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด                   
ราคาที่เสนอ 315,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคาที่ผานดาน
เทคนิค และในจํานวนผูผาน
เสนอราคาต่ําสุด
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ลําดับที่
งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

 - หางหุนสวนจํากัด บางกอกบลอก    
ราคาที่เสนอ 0.00 บาท

 - บริษัท แอดวานซ วิชั่น เซอรวิส จํากัด 
 ราคาที่เสนอ 0.00 บาท

 - หางหุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ     
ราคาที่เสนอ 0.00 บาท

 - บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จํากัด        
ราคาที่เสนอ 659,706.49 บาท

 - บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. คอรเนอร จํากัด 
ราคาที่เสนอ 0.00 บาท

16 จางบรกิารบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
เครื่องปรับอากาศ

298,500.00 สอบราคา  - บริษัท ไชยเสนา จํากัด                
ราคาที่เสนอ 299,536.00 บาท

บริษัท ไชยเสนา จํากัด                  
ราคาที่เสนอ 299,536.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

 - หางหุนสวนจํากัด เอ.เอ็น.เอ.เทคคอน
ราคาที่เสนอ 313,082.00 บาท

 - บริษัท บางกอก ซิสเต็ม              
ซัพพลาย จํากัด                            
ราคาที่เสนอ 770,400.00 บาท

 - บริษัท เค แอนด พี ซินเซียริตี้        
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด                         
ราคาที่เสนอ 495,624.00 บาท

 - หางหุนสวนจํากัด ยูเนี่ยนเปอรเฟคท  
ราคาที่เสนอ 0.00 บาท

ไมผานการพิจารณาคัดเลือก
เบื้องตน
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ลําดับที่
งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

17 จางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบ
คอมพิวเตอรและอุปกรณประชุมวิดีทัศน

8,277,100.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท เอเอ็มอาร. เอเซีย จํากัด     
ราคาที่เสนอ 8,261,290.00 บาท

บริษัท เอเอ็มอาร. เอเซีย จํากัด       
ราคาที่เสนอ 8,261,290.00 บาท

ดําเนินการจัดหาโดยวิธีพิเศษ

18 จางพนักงานขับรถยนต 912,000.00 สอบราคา  - บริษัท เอ็กซคอลตี้                       
ดีเวลล็อปเมนท จํากัด                       
ราคาที่เสนอ 955,296.00 บาท

บริษทั เอ็กซคอลตี้                         
ดีเวลล็อปเมนท จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 955,296.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท จัดหางาน สามพี โปรเฟซ 
ชันนัล เซอซ จํากัด                        
ราคาที่เสนอ 1,064,799.36 บาท

 - บริษัท เอสเอฟซี สแตนดารด         
เซอรวิสเซส จํากัด                        
ราคาที่เสนอ 0.00 บาท

ยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตอง

 - บริษัท สปดี้ แพคเก็จ                  
เอ็กซเพรส จํากัด                          
ราคาที่เสนอ 0.00 บาท

ยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตอง

 - หางหุนสวนจํากัด ที เอ็น พี เซอรวิส
ราคาที่เสนอ 0.00 บาท

ยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตอง

 - บริษัท เอส.พี.วาย.แมนเพาเวอร 
แอนด บิสสิเนส จํากัด                    
ราคาที่เสนอ 1,109,376.00 บาท

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

บริษทั สามารถ อินโฟเนต จํากัด        
ราคาที่เสนอ 4,365,600.00 บาท

จัดหาโดยวิธีพิเศษ
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ลําดับที่
งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

20 จางพิมพสมุดบันทึก "กฤษฎีกา...รักษโลก" 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 พรอมถุงผาใสสมุด
บันทึก จํานวน 2,000 เลม

240,750.00 สอบราคา  - บริษัท สุขุมวิทมีเดีย                      
มารเก็ตติ้ง จํากัด                             
ราคาที่เสนอ 240,750.00 บาท

บริษัท สุขุมวิทมีเดีย มารเก็ตติ้ง จํากัด
ราคาที่เสนอ 240,750.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท เพจ เมคเกอร จํากัด          
ราคาที่เสนอ 244,000.00 บาท

21 จางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
เครื่องปรับอากาศชนิดพิเศษ

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

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จํากัด     
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว 
รายเดิม และอัตราเดิม

22 จางบริการกําจัด ปลวก มด แมลงสาบ หนู และ
ยุง

25,894.00 ตกลงราคา  - บริษัท โปรเกรซ เพสท                
เมเนจเมนท จํากัด                        
ราคาที่เสนอ 25,894.00 บาท

บริษัท โปรเกรซ เพสท                  
เมเนจเมนท จํากัด                       
ราคาที่เสนอ 25,894.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว 
รายเดิม

23 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

เปนผูเสนอราคารายเดียว 
รายเดิม และอัตราเดิม

24 จางบริการบํารุงรักษา ตรวจเช็คและซอมแซม
เครื่องปมน้ําและระบบบอบําบัดน้ําเสีย

100,000.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด วัฒนมอเตอร     
ราคาที่เสนอ 100,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด วัฒนมอเตอร       
ราคาที่เสนอ 100,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว 
รายเดิม และราคาบริการ
รวมต่ํากวาเดิม

25 จางบริการตรวจเช็คและบํารุงรักษาระบบบอ
บําบัดน้ําเสีย

42,800.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด วัฒนมอเตอร     
ราคาที่เสนอ 42,800.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด วัฒนมอเตอร       
ราคาที่เสนอ 42,800.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

26 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
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27 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 9,458.80 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด   
ราคาที่เสนอ 9,458.80 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด     
ราคาที่เสนอ 9,458.80 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง     
(เขาศูนย)

29 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 802.50 ตกลงราคา  - บริษัท ดิจิตอล โอเอ จํากัด           
ราคาที่เสนอ  802.50 บาท

บริษัท ดิจิตอล โอเอ จํากัด             
ราคาที่เสนอ  802.50 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

30 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 15,271.04 ตกลงราคา  - บริษัท 002 เซอรวิส                   
เซ็นเตอร จํากัด                            
ราคาที่เสนอ 15,271.04 บาท

บริษัท 002 เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด 
ราคาที่เสนอ 15,271.04 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง
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