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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 ซื้อเช่าเซิร์ฟเวอร์เอกชนเพื่อจัดทํา
เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของสํานักงานจํานวน 2 รายการ

1,656.36 ตกลงราคา  -  บริษัท เอ็นดิท โซลูชัน จํากัด          
ราคาที่เสนอ 1,656.36 บาท

บริษัท เอ็นดิท โซลูชัน จํากัด                   
ราคาที่เสนอ 1,656.36 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,710.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จํากัด 
 ราคาที่เสนอ 8,710.00 บาท

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จํากัด        
ราคาที่เสนอ 8,710.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,099.00 ตกลงราคา  - บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด          
ราคาที่เสนอ 6,099.00 บาท

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด                 
ราคาที่เสนอ 6,099.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

4 ซื้อหนังสือ จํานวน 17 เล่ม 49,311.00 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนสามัญ เทคซ์บุค            
ราคาที่เสนอ 49,311.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เทคซ์บุค                    
ราคาที่เสนอ 49,311.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

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

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด                
ราคาที่เสนอ 94,160.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
(ค่าบริการตามอัตราที่ถ่าย
เอกสารจริง)

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,595.36 ตกลงราคา  - บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จํากัด  
ราคาที่เสนอ 20,595.36 บาท

บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จํากัด          
ราคาที่เสนอ 20,595.36 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,133.12 ตกลงราคา  - บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จํากัด  
ราคาที่เสนอ 20,133.12 บาท

บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จํากัด          
ราคาที่เสนอ 20,133.12 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

8 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 67,945.00 ตกลงราคา  - บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด       
ราคาที่เสนอ 67,945.00 บาท

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด               
ราคาที่เสนอ 67,945.00 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน               
ผู้จัดจําหน่ายโดยตรง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2557
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2557
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9 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 6 รายการ 99,510.00 ตกลงราคา  - บริษัท  ริโก้ (ประเทศไทย)  จํากัด     
ราคาที่เสนอ 99,510.00 บาท

บริษัท  ริโก้ (ประเทศไทย)  จํากัด             
ราคาที่เสนอ 99,510.00 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน               
ผู้จัดจําหน่ายโดยตรง

10 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 12 รายการ 41,670.62 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย    
ราคาที่เสนอ 41,670.62 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย            
ราคาที่เสนอ 41,670.62 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

11 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 74,643.20 ตกลงราคา  - บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จํากัด     
ราคาที่เสนอ 74,643.20 บาท

บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จํากัด             
ราคาที่เสนอ 74,643.20 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน               
ผู้จัดจําหน่ายโดยตรง

12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จํานวน 5 รายการ 96,303.21 ตกลงราคา  - บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์     
จํากัด                                         
ราคาที่เสนอ 96,303.21 บาท

บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด      
ราคาที่เสนอ 96,303.21 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23,500.00 ตกลงราคา  - บริษัท เดอะ โนเบิล จํากัด              
ราคาที่เสนอ 23,500.00 บาท

บริษัท เดอะ โนเบิล จํากัด                      
ราคาที่เสนอ 23,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

14 จ้างซ่อมโคมไฟบนดาดฟ้า อาคาร 
สคก. ท่าช้างวังหน้า

13,000.00 ตกลงราคา  - บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น      
จํากัด                                         
ราคาที่เสนอ 13,000.00 บาท

บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น จํากัด      
ราคาที่เสนอ 13,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

15 จ้างจัดทําปกแฟ้มและใบ
ประกาศนียบัตร

18,444.00 ตกลงราคา  - โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
ราคาที่เสนอ 18,444.00 บาท

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             
ราคาที่เสนอ 18,444.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

16 จ้างจัดทําแบบทดสอบ 10,350.00 ตกลงราคา  - บริษัท  พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด               
ราคาที่เสนอ 10,350.00 บาท

บริษัท  พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด                       
ราคาที่เสนอ 10,350.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

17 จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 5,350.00 ตกลงราคา  - บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์    
เซอร์วิส จํากัด                               
ราคาที่เสนอ 5,350.00 บาท

บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 
 จํากัด                                            
ราคาที่เสนอ 5,350.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
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