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1 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 74,061.12 ตกลงราคา  - บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด 

ราคาที่เสนอ 74,061.12 บาท

บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด      

ราคาที่เสนอ 74,061.12 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

2 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 92,983.00 ตกลงราคา  - บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด 

ราคาที่เสนอ 92,983.00 บาท

บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด        

ราคาที่เสนอ 92,983.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 4 รายการ 94,438.20 ตกลงราคา  - บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน)                             

ราคาที่เสนอ 94,438.20 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน)                            

ราคาที่เสนอ 94,438.20 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

4 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 98,975.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด ลิ้มพาณิชย         

ราคาที่เสนอ 98,975.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ลิ้มพาณิชย            

ราคาที่เสนอ 98,975.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

5 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 14 รายการ 36,875.95 ตกลงราคา  - บริษัท มิตรประสาน อินเตอร         

ซัพพลาย จํากัด                              

ราคาที่เสนอ 36,875.95 บาท

บริษัท มิตรประสาน อินเตอร         

ซัพพลาย จํากัด                          

ราคาที่เสนอ 36,875.95 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

6 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 16,799.00 ตกลงราคา  - บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ

บางปะอิน  จํากัด                          

ราคาที่เสนอ 16,799.00 บาท

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ   

บางปะอิน  จํากัด                           

ราคาที่เสนอ 16,799.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

7 ซื้อครุภัณฑสํานักงานจํานวน 3 รายการ 7,990.00 ตกลงราคา  - บริษัท เทเลแม็กซ เอเชีย              

คอรปอเรชั่น จํากัด                         

ราคาที่เสนอ 7,990.00 บาท

บริษัท เทเลแม็กซ เอเชีย             

คอรปอเรชั่น จํากัด                         

ราคาที่เสนอ 7,990.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

8 ซื้อครุภัณฑสํานักงานจํานวน 3 รายการ 94,200.00 ตกลงราคา  - บริษัท  เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร  จํากัด                         

ราคาที่เสนอ 94,200.00 บาท

บริษัท  เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร  จํากัด                         

ราคาที่เสนอ 94,200.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-30 กันยายน 2551

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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9 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรจํานวน           

5 รายการ

68,807.00 ตกลงราคา  - บริษัท ออวิดา จํากัด                   

ราคาที่เสนอ 68,807.00 บาท

บริษัท ออวิดา จํากัด                       

ราคาที่เสนอ 68,807.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

10 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 5 รายการ 11,716.50 ตกลงราคา  - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด          

ราคาที่เสนอ 11,716.50 บาท

บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด              

ราคาที่เสนอ 11,716.50 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

11 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 5 รายการ 14,445.00 ตกลงราคา  - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด          

ราคาที่เสนอ 14,445.00 บาท

บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด              

ราคาที่เสนอ 14,445.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

12 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน          

6 รายการ

99,938.00 ตกลงราคา  - บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                 

ราคาที่เสนอ 99,938.00 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                     

ราคาที่เสนอ 99,938.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

13 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 98,012.00 ตกลงราคา  - บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 

ราคาที่เสนอ 98,012.00 บาท

บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 

ราคาที่เสนอ 98,012.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

14 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 3 รายการ 3,600.00 ตกลงราคา  - นางเกสินี  แสงสุวรรณ                  

ราคาที่เสนอ 3,600.00 บาท

นางเกสินี  แสงสุวรรณ                     

ราคาที่เสนอ 3,600.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

15 จางเหมาบริการจัดฝกอบรมหลักสูตร             

"การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง"     

รุนที่ 7 จํานวน 300 คน

7,512,120.00 วิธีพิเศษ  - สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพในราชการ                    

ราคาที่เสนอ 7,512,120.00 บาท

 - สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพในราชการ                    

ราคาที่เสนอ 7,512,120.00 บาท

ตองใชผูมีประสบการณและ

มีความชํานาญเปนพิเศษ

16 จางเหมาบริการจัดฝกอบรมหลักสูตร             

"การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง"     

รุนที่ 8 จํานวน 300 คน

7,512,120.00 วิธีพิเศษ  - สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพในราชการ                    

ราคาที่เสนอ 7,512,120.00 บาท

 - สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพในราชการ                    

ราคาที่เสนอ 7,512,120.00 บาท

ตองใชผูมีประสบการณและ

มีความชํานาญเปนพิเศษ

17 จางปรับปรุงอาคารสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 

และจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ประเภท

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 36 เครื่อง

18,335,000.00 ประกวด

ราคาดวย

วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส

 - กิจการรวมคา บริษัท ทัศนพล        

ดีเวลลอปเมนท จํากัด                      

และ บริษัท ปานฝน จํากัด               

ราคาที่เสนอ  18,299,390.00 บาท

กิจการรวมคา บริษัท ทัศนพล ดีเวลลอป

เมนท จํากัด และ บริษัท ปานฝน จํากัด 

ราคาที่เสนอ  18,299,390.00   บาท

เปนผูชนะการประกวดราคา
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 - บริษัท ศรีชลธร จํากัด                  

ราคาที่เสนอ 18,327,000.00 บาท

 - บริษัท เทพนาคิน เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่เสนอ 18,333,000.00 บาท

 - บริษัท ไวรเลส บิซิเนส                 

อินเทลิเจนซ จํากัด                          

ราคาที่เสนอ 18,333,500.00 บาท

 - บริษัท ชนตปกรณ จํากัด              

ราคาที่เสนอ 18,334,000.00 บาท

 - บริษัท วังชาง เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 18,334,200.00 บาท

 -บริษัท ไตตง อลูมินั่ม                   

แอนด เดคคอร จํากัด                      

ราคาที่เสนอ 18,334,800.00 บาท

 - บริษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง 

(2522) จํากัด                              

ราคาที่เสนอ 18,334,900.00 บาท

 - บริษัท อ.อารคอน จํากัด              

ราคาที่เสนอ 18,334,900.00 บาท

 -หางหุนสวนจํากัด วี.เอส.คอนสตรัคชั่น

 ราคาที่เสนอ 18,334,900.00 บาท
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 - บริษัท กันตกนิษฐ กอสราง จํากัด   

ราคาที่เสนอ 18,334,950.00 บาท

 - หางหุนสวนจํากัด สงเสริมสิทธิ์       

ราคาที่เสนอ 18,334,999.00 บาท

 - บริษัท ช.กิจรวมมิตร จํากัด           

ราคาที่เสนอ  18,334,999.00 บาท

 - บริษัท ออมทอง อินเตอรเทรด จํากัด

 ราคาที่เสนอ 18,334,999.00 บาท

 - หางหุนสวนจํากัด มหาสินวิศวกรรม 

ราคาที่เสนอ 18,334,999.99 บาท

18 จางศึกษาวิจัย ตามโครงการศึกษาวิจัย           

เรื่อง การบังคับทางปกครองในระบบกฎหมาย

เยอรมัน

100,000.00 ตกลงราคา  - นางสาววรนารี สิงหโต                  

ราคาที่เสนอ  100,000.00 บาท

นางสาววรนารี สิงหโต                 

ราคาที่เสนอ 100,000.00 บาท

ยื่นขอเสนอโดยวิธีตกลง

19 จางศึกษาวิจัย ตามโครงการศึกษาวิจัย           

เรื่อง การบังคับทางปกครองในระบบกฎหมาย

ฝรั่งเศส

100,000.00 ตกลงราคา  - นายศุภวัฒน สิงหสุวงษ                

ราคาที่เสนอ 100,000.00 บาท

นายศุภวัฒน สิงหสุวงษ                    

ราคาที่เสนอ 100,000.00 บาท

ยื่นขอเสนอโดยวิธีตกลง

20 จางศึกษาวิจัย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง 

สภาพปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการ

บังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

100,000.00 ตกลงราคา  - คณะบุคคล โดยนางสาวศรีรัตน   

งามนิสัย                                      

ราคาที่เสนอ 100,000.00 บาท

คณะบุคคล โดยนางสาวศรีรัตน      

งามนิสัย                                      

ราคาที่เสนอ 100,000.00 บาท

ยื่นขอเสนอโดยวิธีตกลง

21 จางตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท 963.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

ราคาที่เสนอ  963.00 บาท

บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

ราคาที่เสนอ  963.00 บาท

เปนผูชํานาญงาน
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22 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 23,728.47 ตกลงราคา  - บริษัท ปนเกลาฮอนดาคารส จํากัด 

ราคาที่เสนอ 23,728.47 บาท

บริษัท ปนเกลาฮอนดาคารส จํากัด 

ราคาที่เสนอ 23,728.47 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

23 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 34,981.51 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด    

ราคาที่เสนอ 34,981.51 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       

ราคาที่เสนอ 34,981.51 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

24 จางเปลี่ยนกระจกประตู 4,066.00 ตกลงราคา  - รานกระจก พี. สุรศักดิ์                 

ราคาที่เสนอ 4,066.00 บาท

รานกระจก พี. สุรศักดิ์                     

ราคาที่เสนอ 4,066.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

25 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 4,231.85 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด 

ราคาที่เสนอ 4,231.85 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       

ราคาที่เสนอ 4,231.85 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

26 ซื้ออุปกรณเพื่อดําเนินการโครงการจัดทํา

ฐานขอมูลกฎหมายเศรษฐกิจ ระยะที่ 1 จํานวน 

4 รายการ

48,280,000.00 ประกวด

ราคาดวย

วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส

 - บริษัท เอเอ็มอาร.เอเซีย จํากัด ราคา

ที่เสนอ 47,145,500 บาท

บริษัท เอเอ็มอาร. เอเซีย จํากัด       

ราคาที่เสนอ 43,902,000 บาท

ยื่นเสนอราคารายเดียวและ

ผานทดสอบทางเทคนิค จึง

ตอรองราคา

27 จางพิมพคูมือแบบการรางกฎหมาย 450,000.00 สอบราคา  - บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด                 

ราคาที่เสนอ 268,000 บาท

บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด                  

ราคาที่เสนอ 250,467.29 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท สหมิตรพริ้นติ้ง แอนด       

พับลิสชิ่ง จํากัด                         

ราคาที่เสนอ 293,822 บาท

 - บริษัท แอดวานซ วิชั่น เซอรวิส จํากัด

 ราคาที่เสนอ 296,925 บาท

 - บริษัท ยูเนี่ยนอุลตราไวโอเร็ต จํากัด  

 ราคาที่เสนอ 358,000 บาท
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-30 กันยายน 2551

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

 - บริษัท ประชาชน จํากัด              

ราคาที่เสนอ 417,300 บาท

 - บริษัท รําไทยเพรส จํากัด            

ราคาที่เสนอ 460,100 บาท

 - บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จํากัด      

ราคาที่เสนอ 634,000 บาท


	กย.51

