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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,965.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)       

จํากัด                                        

ราคาที่เสนอ 8,965.00 บาท

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จํากัด       

ราคาที่เสนอ 8,965.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

2 ซื้องานบ้านงานครัวจํานวน 3 รายการ 52,879.40 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.เอส.ดี.           

เอนเตอร์ไพรส์                              

ราคาที่เสนอ 52,879.40 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.เอส.ดี. เอนเตอร์ไพรส์

ราคาที่เสนอ 52,879.40 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท พี เซ็นเตอร์ ซัพพลาย แอนด์   

เซอร์วิส จํากัด                               

ราคาที่เสนอ 59,599.00 บาท

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน 94,160.00 ตกลงราคา  - บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด          

ราคาที่เสนอ 94,160.00 บาท

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด                

ราคาที่เสนอ 94,160.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

4 ซื้อกระเป๋าเอกสาร 29,960.00 ตกลงราคา  - บริษัท วินเซ็นท์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด     

ราคาที่เสนอ 29,960.00 บาท

บริษัท วินเซ็นท์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด            

ราคาที่เสนอ 29,960.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

5 ซื้อหนังสือ จํานวน 55 เล่ม 33,411.60 ตกลงราคา  - ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัย              

ธรรมศาสตร์                                 

ราคาที่เสนอ 33,411.60 บาท

ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์     

ราคาที่เสนอ 33,411.60 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1-31 สิงหาคม 2557
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1-31 สิงหาคม 2557
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จํานวน 2 รายการ 96,160.90 ตกลงราคา  - บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์     

จํากัด                                         

ราคาที่เสนอ 96,160.90 บาท

บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด    

ราคาที่เสนอ 96,160.90 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - A.T.P. MARKETING  COMPANY  

LIMITED                                  

ราคาที่เสนอ 99,210.40 บาท

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,800.00 ตกลงราคา  - บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด         

ราคาที่เสนอ 8,800.00 บาท

บรษิัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด                

ราคาที่เสนอ 8,800.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,600.00 ตกลงราคา  - นายประสาร  แก่นประธูป              

ราคาที่เสนอ 3,600.00 บาท

นายประสาร  แก่นประธูป                     

ราคาที่เสนอ 3,600.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

9 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 51,360.00 ตกลงราคา  - บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จํากัด   

ราคาที่เสนอ 51,360.00 บาท

บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จํากัด           

ราคาที่เสนอ 51,360.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 29,585.50 ตกลงราคา  - ร้านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ 29,585.50 บาท

ร้านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส        

ราคาที่เสนอ 29,585.50 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

11 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

จัดซื้อจากตัวแทนผู้จัดจําหน่าย

โดยตรง

12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจํานวน 2 

รายการ

20,350.00 ตกลงราคา  - ร้านเอี่ยมรุ่งเรือง                         

ราคาที่เสนอ 20,350.00 บาท

ร้านเอี่ยมรุ่งเรือง                                

ราคาที่เสนอ 20,350.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

13 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 96,300.00 ตกลงราคา  - บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จํากัด     

ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จํากัด            

ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

จัดซื้อจากตวัแทนผู้จัดจําหน่าย

โดยตรง
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14 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 47,080.00 ตกลงราคา  - บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด       

ราคาที่เสนอ 47,080.00 บาท

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด              

ราคาที่เสนอ 47,080.00 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผู้จัดจําหน่าย

โดยตรง

15 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 13,500.00 ตกลงราคา  - นางสาวปัทมาพร  กิมศรี                

 ราคาที่เสนอ 13,500.00 บาท

นางสาวปัทมาพร  กิมศรี                       

ราคาที่เสนอ 13,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ Flash 

drive

13,320.00 ตกลงราคา  - หจก. อ๊อพชั่น ดอท คอม                

ราคาที่เสนอ 13,320.00 บาท

หจก. อ๊อพชั่น ดอท คอม                       

ราคาที่เสนอ 13,320.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

17 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 6 รายการ 45,972.55 ตกลงราคา  - บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม            

 กระดาษบางปะอิน จํากัด                 

ราคาที่เสนอ 45,972.55 บาท

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ        

บางปะอิน จํากัด                              

ราคาที่เสนอ 45,972.55 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 94,160.00 ตกลงราคา  - บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด          

ราคาที่เสนอ 94,160.00 บาท

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด                

ราคาที่เสนอ 94,160.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จํานวน 3 รายการ 99,306.70 ตกลงราคา  - บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์     

จํากัด                                         

ราคาที่เสนอ 99,306.70 บาท

บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด     

ราคาที่เสนอ 99,306.70 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

20 ซื้อกระเป๋าเอกสาร 25,999.46 ตกลงราคา  - บริษัท เธิร์สเดย์ แอนด์ แซค            

คอร์ปอเรชั่น จํากัด                         

ราคาที่เสนอ 25,999.46 บาท

บริษัท เธิร์สเดย์ แอนด์ แซค คอร์ปอเรชั่น   

จํากัด                                              

ราคาที่เสนอ 25,999.46 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

21 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 69,000.00 ตกลงราคา  - ร้าน Krong Fashion                    

ราคาที่เสนอ 69,000.00 บาท

ร้าน Krong Fashion                          

ราคาที่เสนอ 69,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
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22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจํานวน 3 

รายการ

41,665.80 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.เอส.ดี.             

เอนเตอร์ไพรส์                              

ราคาที่เสนอ 41,665.80 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.เอส.ดี. เอนเตอร์ไพรส์

ราคาที่เสนอ 41,665.80 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,915.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)       

จํากัด                                         

ราคาที่เสนอ 8,915.00 บาท

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จํากัด       

ราคาที่เสนอ 8,915.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

24 จ้างจัดทํากระเป๋าใส่เอกสาร 60,000.00 ตกลงราคา  - ร้านรัตนพัชร เทรดดิ้ง                    

ราคาที่เสนอ 60,000.00 บาท

ร้านรัตนพัชร เทรดดิ้ง                          

ราคาที่เสนอ 60,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - ร้าน ขัติยาภรณ์                           

ราคาที่เสนอ 64,000.00 บาท

25 จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ (VIP) 10,500.00 ตกลงราคา  - นายวรพล  วงษา                         

ราคาที่เสนอ 10,500.00 บาท

นายวรพล  วงษา                               

ราคาที่เสนอ 10,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - นางสาวกุลิสรา  สังข์อ่อง                

ราคาที่เสนอ 10,800.00 บาท

26 จา้งเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ 

ขนาด 50 ที่นั่ง

99,800.00 ตกลงราคา  - บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด         

ราคาที่เสนอ 99,800.00 บาท

บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด              

ราคาที่เสนอ 99,800.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแสน บริการ 

ราคาที่เสนอ 102,000.00 บาท

 - ห้างหุ้นส่วจํากัด มายเวย์ แทรเวล      

ราคาที่เสนอ 104,000.00 บาท
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27 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล 10,218.50 ตกลงราคา  - บริษัท  แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง           

(ไทยแลนด์) จํากัด                          

ราคาที่เสนอ 10,218.50 บาท

บริษัท  แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)  

จํากัด                                            

ราคาที่เสนอ 10,218.50 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

28 จ้างจัดพิมพ์รวมเล่มข่าวสารพัฒนา

กฎหมายประจําปี 2557

29,425.00 ตกลงราคา  - บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง

จํากัด                                        

ราคาที่เสนอ 29,425.00 บาท

บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 29,425.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

29 จ้างเดินสายสัญญาณและติดตั้ง

อุปกรณ์เครือข่าย

69,550.00 ตกลงราคา  - บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด         

ราคาที่เสนอ 69,550.00 บาท

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด               

ราคาที่เสนอ 69,550.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

30 จ้างซ่อมแซมประตู 25,145.00 ตกลงราคา  - นายประเมศฐ์ ปุณยวิบูลย์ชาติ         

ราคาที่เสนอ 25,145.00 บาท

นายประเมศฐ์ ปุณยวิบูลย์ชาต ิ               

ราคาที่เสนอ 25,145.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

31 จ้างบริการล้างใหญ่และตรวจเช็ค

เครื่องปรับอากาศ

44,405.00 ตกลงราคา  - บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 

เซอร์วิส จํากัด                               

ราคาที่เสนอ 44,405.00 บาท

บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

จํากัด                                             

ราคาที่เสนอ 44,405.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

32 จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 112,800.00 วิธีพิเศษ  - นายอภิชาติ  พินิจกิจจาทร                    

(ทมีงานพรธนชาติกรุป)                         

ราคาที่เสนอ 112,800.00 บาท

นายอภิชาติ  พินิจกิจจาทร                    

(ทีมงานพรธนชาติกรุ๊ป)                        

ราคาที่เสนอ 112,800.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท รุ่งโรจน์ทรานสปอร์ต (1994) 

จํากัด                                        

ราคาที่เสนอ 114,800.00 บาท
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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1-31 สิงหาคม 2557
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

33 จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 46,500.00 ตกลงราคา  - นายอนันต์  สาระคา                    

ราคาที่เสนอ 46,500.00 บาท

นายอนันต์  สาระคา                           

ราคาที่เสนอ 46,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

34 จ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6,857.63 ตกลงราคา  - บริษัท  วรจักร์ยนต์  จํากัด             

ราคาที่เสนอ 6,857.63 บาท

บริษัท  วรจักร์ยนต์  จํากัด                    

ราคาที่เสนอ 6,857.63 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
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