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1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 3 รายการ 1,979.50 ตกลงราคา  - บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด
 เซลล จํากัด                                
ราคาที่เสนอ 1,979.50 บาท

บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด
 เซลล จํากัด                             
ราคาที่เสนอ 1,979.50 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

2 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 12,840.00 ตกลงราคา  - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด              
ราคาที่เสนอ 12,840.00 บาท

บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด              
ราคาที่เสนอ 12,840.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

3 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 3 รายการ 64,114.40 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด เค.เอส.ดี.              
เอนเตอรไพรส                                  
 ราคาที่เสนอ 64,114.40 บาท

หางหุนสวนจํากัด เค.เอส.ดี.              
เอนเตอรไพรส                              
 ราคาที่เสนอ 64,114.40 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

4 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 96,300.00 ตกลงราคา  - บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด        
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด        
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

5 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 96,621.00 ตกลงราคา  - บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด        
ราคาที่เสนอ 96,621.00 บาท

บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด        
ราคาที่เสนอ 96,621.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

6 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 98,183.20 ตกลงราคา  - บรษิัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด      
ราคาที่เสนอ 98,183.20 บาท

บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด      
ราคาที่เสนอ 98,183.20 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

7 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 7,985.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด  
ราคาที่เสนอ 7,985.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด  
ราคาที่เสนอ 7,985.00 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

8 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 7,820.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด  
ราคาที่เสนอ 7,820.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด
ราคาที่เสนอ 7,820.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

9 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 94,160.00 ตกลงราคา  - บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ   
บางปะอิน จํากัด                                
ราคาที่เสนอ 94,160.00 บาท

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ   
บางปะอิน จํากัด                            
ราคาที่เสนอ 94,160.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว           
(สินคาฉลากเขียว)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วันที่ 1-30 กันยายน 2552
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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10 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 3 รายการ 6,000.00 ตกลงราคา  - นางเกสินี แสงสุวรรณ                      
ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท

นางเกสินี แสงสุวรรณ                      
ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว           
(สินคาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม)

11 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 81,000.00 ตกลงราคา  - นายประหยัด  แสงดอกไม                
ราคาที่เสนอ 81,000.00 บาท

นายประหยัด  แสงดอกไม                
ราคาที่เสนอ 81,000.00 บาท

ผูเสนอราคาราคารายเดียว

12 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 19 รายการ 40,226.65 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย     
ราคาที่เสนอ 40,226.65 บาท

หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย     
ราคาที่เสนอ 40,226.65 บาท

ผูเสนอราคาราคารายเดียว

13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 19 รายการ 1,374.48 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ 1,374.48 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ 1,374.48 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 19 รายการ 52,271.88 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ 52,271.88 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ 52,271.88 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 19 รายการ 99,959.40 ตกลงราคา  - บริษัท เมมโมรี่ทูเดย จํากัด               
ราคาที่เสนอ 99,959.40 บาท

บริษัท เมมโมรี่ทูเดย จํากัด               
ราคาที่เสนอ 99,959.40 บาท

ผูเสนอราคาราคารายเดียว

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 6 รายการ 26,482.50 ตกลงราคา  - บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด
 เซลล จํากัด                                
ราคาที่เสนอ 26,482.50 บาท

บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด
 เซลล จํากัด                            
ราคาที่เสนอ 26,482.50 บาท

ผูเสนอราคาราคารายเดียว

17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 6 รายการ 4,815.00 ตกลงราคา  - บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จํากัด       
ราคาที่เสนอ 4,815.00 บาท

บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จํากัด       
ราคาที่เสนอ 4,815.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 2 รายการ 79,650.80 ตกลงราคา  - บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 79,650.80 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 79,650.80 บาท

ผูเสนอราคาราคาต่ําสุด

19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 7 รายการ 828,050.00 สอบราคา  - บริษัท พี.เจน (1999) จํากัด            
ราคาที่เสนอ 828,050.00 บาท

บริษัท พี.เจน (1999) จํากัด            
ราคาที่เสนอ 828,050.00 บาท

ผูเสนอราคาราคาต่ําสุด
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20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 8 รายการ 828,831.00 สอบราคา  - บริษัท พี.เจน (1999) จํากัด            
ราคาที่เสนอ 828,831.00 บาท

บริษัท พี.เจน (1999) จํากัด            
ราคาที่เสนอ 828,831.00 บาท

ผูเสนอราคาราคาต่ําสุด

21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 8 รายการ 15,322.40 ตกลงราคา  - บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด
 เซลล จํากัด                                
ราคาที่เสนอ 15,322.40 บาท

บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด
 เซลล จํากัด                            
ราคาที่เสนอ 15,322.40 บาท

ผูเสนอราคาราคารายเดียว

22 ซื้อครุภัณฑสํานักงานจํานวน 8 รายการ 66,340.00 ตกลงราคา  - บริษัท อินเทค คารด เทคโนโลยี จํากัด 
ราคาที่เสนอ 66,340.00 บาท

บริษัท อินเทค คารด เทคโนโลยี จํากัด 
ราคาที่เสนอ 66,340.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

23 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1,016.50 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ 1,016.50 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ 1,016.50 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง       
(เขาศูนย)

24 จางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 24,000.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด สุทธิพงษ ทัวร        
ราคาที่เสนอ 24,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด สุทธิพงษ ทัวร        
ราคาที่เสนอ 24,000.00 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

25 จางทําตรายาง 342.40 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด สากลตรายางและ   
การพิมพ                                         
ราคาที่เสนอ  342.40 บาท

หางหุนสวนจํากัด สากลตรายางและ   
การพิมพ                                     
ราคาที่เสนอ  342.40 บาท

ผูเสนอราคารายเดียว

26 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1,689.53 ตกลงราคา  - บริษัท วรจักรยนต จํากัด                  
ราคาที่เสนอ 1,689.53 บาท

บริษัท วรจักรยนต จํากัด                  
ราคาที่เสนอ 1,689.53 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง       
(เขาศูนย)

27 จางเปลี่ยนกระจก 7,811.00 ตกลงราคา  - รานกระจก พี. สุรศักดิ์                     
ราคาที่เสนอ 7,811.00 บาท

รานกระจก พี. สุรศักดิ์                     
ราคาที่เสนอ 7,811.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

28 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 12,240.80 ตกลงราคา  - บริษัท 002 เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด   
ราคาที่เสนอ 12,240.80 บาท

บริษัท 002 เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด   
ราคาที่เสนอ 12,240.80 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง       
(เขาศูนย)
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29 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 2,181.73 ตกลงราคา  - บริษัท วรจักรยนต จํากัด                  
ราคาที่เสนอ 2,181.73 บาท

บริษัท วรจักรยนต จํากัด                  
ราคาที่เสนอ 2,181.73 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง       
(เขาศูนย)

30 จางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 181,800.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท  บานมัคคุเทศก จํากัด            
ราคาที่เสนอ 181,800.00 บาท

บริษัท  บานมัคคุเทศก จํากัด            
ราคาที่เสนอ 181,800.00 บาท

ผูเสนอราคาราคาต่ําสุด
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