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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                 
จํานวน 2 รายการ

6,000.00 ตกลงราคา  - ร้านเอี่ยมรุ่งเรือง                        
ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท

ร้านเอี่ยมรุ่งเรือง                                
ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 94,160.00 ตกลงราคา  - บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด         
ราคาที่เสนอ 94,160.00 บาท

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด               
ราคาที่เสนอ 94,160.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,500.00 ตกลงราคา  - บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม            
กระดาษบางปะอิน จํากัด                
ราคาที่เสนอ 13,500.00 บาท

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ       
บางปะอิน จํากัด                                
ราคาที่เสนอ 13,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

4 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 26 รายการ 83,298.43 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย   
ราคาที่เสนอ 83,298.43 บาท

หา้งหุ้นส่วนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย          
ราคาที่เสนอ 83,298.43 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จํานวน 3 รายการ 11,400.00 ตกลงราคา  - ร้านเอี่ยมรุ่งเรือง                        
ราคาที่เสนอ 11,400 บาท

ร้านเอี่ยมรุ่งเรือง                                
ราคาที่เสนอ 11,400 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

6 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 50,718.00 ตกลงราคา  - บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด     
ราคาที่เสนอ 50,718.00 บาท

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จาํกัด              
ราคาที่เสนอ 50,718.00 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน              
ผู้จัดจําหน่ายโดยตรง

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 56,175.00 ตกลงราคา  - บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จํากัด   
ราคาที่เสนอ 56,175.00 บาท

บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จํากัด          
ราคาที่เสนอ 56,175.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจํานวน 3 
รายการ

50,300.70 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.เอส.ดี.            
เอนเตอร์ไพรส์                              
ราคาที่เสนอ 50,300.70 บาท

ห้างหุ้นส่วนจาํกัด เค.เอส.ดี.                  
เอนเตอร์ไพรส์                                
ราคาที่เสนอ 50,300.70 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

9 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000.00 ตกลงราคา  - ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล)       
ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท

ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล)               
ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1-30 มิถุนายน 2557
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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10 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 27,000.00 ตกลงราคา  - ร้านรัตนพัชร เทรดดิ้ง                  
ราคาที่เสนอ 27,000.00 บาท

ร้านรัตนพัชร เทรดดิ้ง                         
ราคาที่เสนอ 27,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

11 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 63,429.60 ตกลงราคา  - บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จํากัด   
ราคาที่เสนอ 63,429.60 บาท

บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จํากัด          
ราคาที่เสนอ 63,429.60 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน              
ผู้จัดจําหน่ายโดยตรง

12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จาํนวน 3 รายการ 98,744.95 ตกลงราคา  - บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์      
 จํากัด                                        
ราคาที่เสนอ 98,744.95 บาท

บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด    
ราคาที่เสนอ 98,744.95 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

13 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 96,300.00 ตกลงราคา  - บริษัท  ริโก้ (ประเทศไทย)  จํากัด    
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

บริษัท  ริโก้ (ประเทศไทย)  จํากัด         
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน              
ผู้จัดจําหน่ายโดยตรง

14 จ้างเปลี่ยนสวิตซ์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า 
(Breaker)

20,330.00 ตกลงราคา  - บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น    
จํากัด                                        
ราคาที่เสนอ 20,330.00 บาท

บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น จํากัด    
ราคาที่เสนอ 20,330.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

15 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 8,881.00 ตกลงราคา  - บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์   
เซอร์วิส จํากัด                              
ราคาที่เสนอ 8,881.00 บาท

บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
จํากัด                                            
ราคาที่เสนอ 8,881.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

16 จ้างซ่อมแซมลิฟต์ด้านทิศใต้ 103,271.48 วิธีพิเศษ  - บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
จํากัด                                         
ราคาที่เสนอ 103,271.48 บาท

บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จํากัด     
ราคาที่เสนอ 103,271.48 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและ
เป็นผู้จําหน่ายอะไหล่โดยตรง

17 จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 16,000.00 ตกลงราคา  - นายพงศกร  กรณ์ลัพธ์                 
ราคาที่เสนอ 16,000.00 บาท

นายพงศกร  กรณ์ลัพธ์                         
ราคาที่เสนอ 16,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว



3/3

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1-30 มิถุนายน 2557
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

18 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

3,540.63 ตกลงราคา  - บริษัท  วรจักร์ยนต์  จํากัด             
ราคาที่เสนอ 3,540.63 บาท

บริษัท  วรจักร์ยนต์  จํากัด                    
ราคาที่เสนอ 3,540.63 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

19 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

5,718.08 ตกลงราคา  - บริษัท  วรจักร์ยนต์  จํากัด             
ราคาที่เสนอ 5,718.08 บาท

บริษัท  วรจักร์ยนต์  จํากัด                  
ราคาที่เสนอ 5,718.08 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

20 จ้างเจาะ/ติดตั้ง ใส่กุญแจล็อคตู้ 4,000.00 ตกลงราคา  - นายอุทัย  พับขุนทด                  
ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท

นายอุทัย  พับขุนทด                            
ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

21 จ้างซ่อมท่อประปารั่ว พร้อมเปลี่ยนฝ้า
และทาสี

8,000.00 ตกลงราคา  - นายอุทัย  พับขุนทด                   
ราคาที่เสนอ 8,000.00 บาท

นายอุทัย  พับขุนทด                            
ราคาที่เสนอ 8,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

22 จ้างล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศ 36,915.00 ตกลงราคา  - บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
เซอร์วิส จํากัด                              
ราคาที่เสนอ 36,915.00 บาท

บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 
จํากัด                                           
ราคาที่เสนอ 36,915.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

23 จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ 
และรถตู้ปรับอากาศ

94,000.00 ตกลงราคา  - บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด        
ราคาที่เสนอ 94,000.00 บาท

บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด              
ราคาที่เสนอ 94,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดยีว

24 จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 60,000.00 ตกลงราคา  - นายอภิชาติ  พินิจกิจจาทร             
(ทีมงานพรธนชาติกรุ๊ป)                   
ราคาที่เสนอ 60,000.00 บาท

นายอภิชาติ  พินิจกิจจาทร                  
(ทีมงานพรธนชาติกรุ๊ป)                     
ราคาที่เสนอ 60,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

25 จ้างจัดทํากระเป๋าแฟ้มใส่เอกสาร 18,400.00 ตกลงราคา  - นางสาวสุวิมล  เกิดสุข                  
ราคาที่เสนอ 18,400.00 บาท

นางสาวสุวิมล  เกิดสุข                       
ราคาที่เสนอ 18,400.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

26 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 17,815.50 ตกลงราคา  - บรษิัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์   
เซอร์วิส จํากัด                             
ราคาที่เสนอ 17,815.50 บาท

บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 
จํากัด                                              
ราคาที่เสนอ 17,815.50 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
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