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1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,700.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 5,700.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 5,700.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,100.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 3,100.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 3,100.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน 95,230.00 ตกลงราคา  - บริษัท เค.พี.ไอ.เทรดดิ้ง จํากัด       
ราคาที่เสนอ 95,230.00 บาท

บริษัท เค.พี.ไอ.เทรดดิ้ง จํากัด          
ราคาที่เสนอ 95,230.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,491.80 ตกลงราคา  - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด          
ราคาที่เสนอ 11,491.80 บาท

บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด              
ราคาที่เสนอ 11,491.80 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

5 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 11,600.00 ตกลงราคา  - ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล) 
ราคาที่เสนอ 11,600.00 บาท

ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล)         
ราคาที่เสนอ 11,600.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

6 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 11,600.00 ตกลงราคา  - ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล) 
ราคาที่เสนอ 11,600.00 บาท

ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล)         
ราคาที่เสนอ 11,600.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,704.00 ตกลงราคา  - รานนิตยชัย ซัพพลาย แอนด เซอรวิส
ราคาที่เสนอ 7,704.00 บาท

รานนิตยชัย ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 
ราคาที่เสนอ 7,704.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

8 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 6 รายการ 4,550.00 ตกลงราคา  - รานธงวันชาติ                            
ราคาที่เสนอ 4,550.00 บาท

รานธงวันชาติ                                
ราคาที่เสนอ 4,550.00 บาท

จัดซื้อที่รานโดยตรง

9 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 6 รายการ 5,630.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 5,630.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 5,630.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

10 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 6 รายการ 2,440.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 2,440.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 2,440.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2550
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปผูไดรับการคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาที่เสนอวิธีซื้อ/จาง
วงเงิน   

งบประมาณ
งานจัดซื้อ/จัดจางลําดับที่
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2550
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปผูไดรับการคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาที่เสนอวิธีซื้อ/จาง
วงเงิน   

งบประมาณ
งานจัดซื้อ/จัดจางลําดับที่

11 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 74,900.00 ตกลงราคา  - บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ 74,900.00 บาท

บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ 74,900.00 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

12 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 97,466.30 ตกลงราคา  - บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 97,466.30 บาท

บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด        
ราคาที่เสนอ 97,466.30 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

13 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 5 รายการ 54,777.58 ตกลงราคา  - บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม          
กระดาษบางปะอิน  จํากัด                
ราคาที่เสนอ 54,777.58 บาท

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ     
บางปะอิน  จํากัด                           
ราคาที่เสนอ 54,777.58 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 5 รายการ 483.48 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)       
ราคาที่เสนอ  483.48 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ  483.48 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

15 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 5 รายการ 21,400.00 ตกลงราคา  - บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ 21,400.00 บาท

บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ 21,400.00 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 5 รายการ 40,884.70 ตกลงราคา  - บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                 
ราคาที่เสนอ 40,884.70 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 40,884.70 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

17 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 10,641.15 ตกลงราคา  - บริษัท มิตรประสาน อินเตอร          
 ซัพพลาย จํากัด                             
ราคาที่เสนอ 10,641.15 บาท

บริษัท มิตรประสาน อินเตอร            
ซัพพลาย จํากัด                             
 ราคาที่เสนอ 10,641.15 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

18 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 8,859.60 ตกลงราคา  - บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด      
ราคาที่เสนอ 8,859.60 บาท

บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด          
ราคาที่เสนอ 8,859.60 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

19 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 4 รายการ 31,815.09 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)       
ราคาที่เสนอ 31,815.09 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ 31,815.09 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2550
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปผูไดรับการคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาที่เสนอวิธีซื้อ/จาง
วงเงิน   

งบประมาณ
งานจัดซื้อ/จัดจางลําดับที่

20 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 5 รายการ 13,903.54 ตกลงราคา  - สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง          
กรมสวัสดิการทหารเรือ                    
ราคาที่เสนอ 13,903.54 บาท

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง              
กรมสวัสดิการทหารเรือ                    
ราคาที่เสนอ 13,903.54 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

21 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 5 รายการ 1,700.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวน อุดมสาสน                 
ราคาที่เสนอ 1,700.00 บาท

หางหุนสวน อุดมสาสน                    
ราคาที่เสนอ 1,700.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

22 ซื้อขายครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 6 รายการ 6,598,650.00  - บริษัท  เอเอ็มอาร เอเชีย   จํากัด 
ราคาที่เสนอ 6,598,650.00 บาท

บริษัท  เอเอ็มอาร เอเชีย   จํากัด       
ราคาที่เสนอ 6,598,650.00 บาท

เปนผูประมูลไดในราคาต่ําสุด

 - บริษัท พีเอ คอรเปอรเรชั่น จํากัด 
ราคาที่เสนอ 7,007,777.00 บาท

23 ซื้อขายครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 2
 รายการ (รถยนตนั่งสวนกลางและรถโดยสาร 
12 ที่นั่ง)

3,991,770.00 ประกวด
ราคาดวย
วิธีการทาง

 - บริษัท สยามนิสสัน พระนคร     
2000 จํากัด                               
ราคาที่เสนอ 3,991,770.00 บาท

บริษัท สยามนิสสัน พระนคร 2000 
จํากัด ราที่เสนอ 3,991,770.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

อิเล็กทรอนิกส  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด 
ราคาที่เสนอ 4,045,909.00 บาท

24 จางเปลี่ยนมือจับประตูสวิง 535.00 ตกลงราคา  - รานกระจก พี. สุรศักดิ์                 
ราคาที่เสนอ  535.00 บาท

รานกระจก พี. สุรศักดิ์                     
ราคาที่เสนอ  535.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

25 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 179.76 ตกลงราคา  - บริษัท  แคนนอน มารเก็ตติ้ง          
 (ไทยแลนด)  จํากัด                       
ราคาที่เสนอ  179.76 บาท

บริษัท  แคนนอน มารเก็ตติ้ง             
(ไทยแลนด)  จํากัด                        
ราคาที่เสนอ  179.76 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

26 จางตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท 2,985.30 ตกลงราคา  - บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด ราคาที่เสนอ 2,985.30 บาท

บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น       
จํากัด ราคาที่เสนอ 2,985.30 บาท

เปนผูชํานาญงาน

ประกวด 
ราคาดวย
วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2550
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปผูไดรับการคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาที่เสนอวิธีซื้อ/จาง
วงเงิน   

งบประมาณ
งานจัดซื้อ/จัดจางลําดับที่

27 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 4,411.61 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด 
ราคาที่เสนอ 4,411.61 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด        
ราคาที่เสนอ 4,411.61 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

28 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 5,446.30 ตกลงราคา  - บริษัท ดิจิตอล โอเอ จํากัด           
ราคาที่เสนอ 5,446.30 บาท

บริษัท ดิจิตอล โอเอ จํากัด               
ราคาที่เสนอ 5,446.30 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

29 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 96,300.00 ตกลงราคา  - บริษัท กวางหลงแมชชินเนอรี่ จํากัด 
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

บริษัท กวางหลงแมชชินเนอรี่ จํากัด 
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

30 จางซอมแซมทอน้ํา 3,038.80 ตกลงราคา  - รานวัฒนมอเตอร                        
ราคาที่เสนอ 3,038.80 บาท

รานวัฒนมอเตอร                           
ราคาที่เสนอ 3,038.80 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว


