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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 94,160.00 ตกลงราคา  - บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร จํากัด             

 ราคาที่เสนอ 94,160.00 บาท

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร จํากัด                       

 ราคาที่เสนอ 94,160.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 3 รายการ 99,306.70 ตกลงราคา  - บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร       

จํากัด                                                       

ราคาที่เสนอ 99,306.70 บาท

บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร จํากัด       

ราคาที่เสนอ 99,306.70 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

3 ซื้อกระเปาเอกสาร 25,999.46 ตกลงราคา  - บริษัท เธิรสเดย แอนด แซค                

คอรปอเรชั่น จํากัด                                  

ราคาที่เสนอ 25,999.46 บาท

บริษัท เธิรสเดย แอนด แซค คอรปอเรชั่น    

 จํากัด                                                             

ราคาที่เสนอ 25,999.46 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

4 ซื้อกระเปาใสเอกสาร 69,000.00 ตกลงราคา  - ราน Krong Fashion                             

ราคาที่เสนอ 69,000.00 บาท

ราน Krong Fashion                                       

ราคาที่เสนอ 69,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

5 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 3 

รายการ

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

เอนเตอรไพรส                                       

ราคาที่เสนอ 41,665.80 บาท

หางหุนสวนจํากัด เค.เอส.ดี.                         

เอนเตอรไพรส                                              

ราคาที่เสนอ 41,665.80 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,915.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด   

 ราคาที่เสนอ 8,915.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด            

 ราคาที่เสนอ 8,915.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1-30 กันยายน 2557
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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7 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 15,873.45 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย    

ราคาที่เสนอ 15,873.45 บาท

หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย              

ราคาที่เสนอ 15,873.45 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

8 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3,600.00 ตกลงราคา  - นายประสาร  แกนประธูป                   

ราคาที่เสนอ 3,600.00 บาท

นายประสาร  แกนประธูป                           

ราคาที่เสนอ 3,600.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

9 ซื้อกระเปาใสเอกสาร 30,000.00 ตกลงราคา  - นางสาวสุวิมล  เกิดสุข                         

ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท

นางสาวสุวิมล  เกิดสุข                                   

ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

10 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 7 รายการ 98,975.00 ตกลงราคา  - บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด       

 ราคาที่เสนอ 98,975.00 บาท

บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด                 

 ราคาที่เสนอ 98,975.00 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัด

จําหนายโดยตรง

11 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 67,945.00 ตกลงราคา  - บริษทั ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด         

 ราคาที่เสนอ 67,945.00 บาท

บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด                  

 ราคาที่เสนอ 67,945.00 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน                   

ผูจัดจําหนายโดยตรง

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,719.20 ตกลงราคา  - บริษัท เนสทเล (ประเทศไทย) จํากัด   

 ราคาที่เสนอ 17,719.20 บาท

บริษัท เนสทเล (ประเทศไทย) จํากัด            

ราคาที่เสนอ 17,719.20 บาท

เปนผูเสอราคารายเดียว

13 ซื้อกระเปาใสเอกสาร 12,000.00 ตกลงราคา  - นางสาวปทมาพร  กิมศรี                    

ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท

นางสาวปทมาพร กิมศรี                                

 ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

14 ซื้อหนังสือ จํานวน 4 รายการ 30,780.00 ตกลงราคา  - สวัสดิการสํานักงาน ก.พ.                    

 ราคาที่เสนอ 30,780.00 บาท

สวัสดิการสํานักงาน ก.พ.                              

 ราคาที่เสนอ 30,780.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว
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15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22,906.56 ตกลงราคา  - บริษัท เนสทเล (ประเทศไทย) จํากัด  

ราคาที่เสนอ 22,906.56 บาท

บริษัท เนสทเล (ประเทศไทย) จํากัด             

ราคาที่เสนอ 22,906.56 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,332.48 ตกลงราคา  - บริษัท เนสทเล (ประเทศไทย) จํากัด    

  ราคาที่เสนอ 16,332.48 บาท

บริษัท เนสทเล (ประเทศไทย) จํากัด            

ราคาที่เสนอ 16,332.48 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,870.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด   

 ราคาที่เสนอ 8,870.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด            

 ราคาที่เสนอ 8,870.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

18 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

6,857.63 ตกลงราคา  - บริษัท  วรจักรยนต  จํากัด                   

 ราคาที่เสนอ 6,857.63 บาท

บริษัท  วรจักรยนต  จํากัด                             

 ราคาที่เสนอ 6,857.63 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

19 จางเหมาบรกิารเชารถบัสปรับอากาศ 99,600.00 ตกลงราคา  - บริษัท เวคินทร แทรเวล จํากัด              

  ราคาที่เสนอ 99,600.00 บาท

บริษัท เวคินทร แทรเวล จํากัด                       

 ราคาที่เสนอ 99,600.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

 - หางหุนสวนจํากัด ไทยแสน บริการ   

ราคาที่เสนอ 104,000.00 บาท

 - หางหุนสวจํากัด มายเวย แทรเวล        

ราคาที่เสนอ 106,000.00 บาท

20 จางเหมาบริการเชารถตูปรับอากาศ 25,500.00 ตกลงราคา  - นายธนวัฒน  ชูใหม                             

ราคาที่เสนอ 25,500.00 บาท

นายธนวัฒน  ชูใหม                                      

ราคาที่เสนอ 25,500.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

21 จางซอม/เปลี่ยนทอประปา และทอ

น้ําทิ้ง

5,000.00 ตกลงราคา  - นายอุทัย  พับขุนทด                             

ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

นายอุทัย  พับขุนทด                                      

ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว
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22 จางบริการถายแบบแปลนปรับปรุง

อาคารสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

8,126.65 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด ดี ที เอส กอปป      

 ดิจิตอล                                                   

ราคาที่เสนอ 8,126.65 บาท

หางหุนสวนจํากัด ดี ที เอส กอปป ดิจิตอล   

 ราคาที่เสนอ 8,126.65 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

23 จางเดินสายสัญญาณและติดตั้ง

อุปกรณเครือขาย

99,510.00 ตกลงราคา  - บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด              

ราคาที่เสนอ 99,510.00 บาท

บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด                       

ราคาที่เสนอ 99,510.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

24 จางพิมพหนังสือ ASEAN 

EXPERIENTE

97,500.00 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ         

ราคาที่เสนอ 97,500.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ                   

ราคาที่เสนอ 97,500.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

25 จางจัดทํากระเปาใสเอกสาร 55,000.00 ตกลงราคา  - รานรัตนพัชร เทรดดิ้ง                          

ราคาที่เสนอ 55,000.00 บาท

รานรัตนพัชร เทรดดิ้ง                                   

 ราคาที่เสนอ 55,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

 - รานมายซาย                                         

ราคาที่เสนอ 62,000.00 บาท

26 จางเหมาบริการเชารถบัสปรับอากาศ 

และรถตูปรับอากาศ

99,950.00 ตกลงราคา  - บริษัท เวคินทร แทรเวล จํากัด             

 ราคาที่เสนอ 99,950.00 บาท

บริษัท เวคินทร แทรเวล จํากัด                      

 ราคาที่เสนอ 99,950.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

 - หางหุนสวจํากัด มายเวย แทรเวล        

ราคาที่เสนอ 112,500.00 บาท

 - หางหุนสวนจํากัด ไทยแสน บริการ    

ราคาที่เสนอ 110,000.00 บาท

27 จางเหมาบริการเชารถบัสปรับอากาศ 30,000.00 ตกลงราคา  - บริษัท เวคินทร แทรเวล จํากัด             

 ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท

บริษัท เวคินทร แทรเวล จํากัด                      

 ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว
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28 จางเหมาบริการเชารถตูปรับอากาศ 17,000.00 ตกลงราคา  - นายธนวัฒน  ชูใหม                             

ราคาที่เสนอ 17,000.00 บาท

นายธนวัฒน  ชูใหม                                      

ราคาที่เสนอ 17,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

29 จางจัดทําปกแฟมและใบ

ประกาศนียบัตร รุนที่ 11

18,444.00 ตกลงราคา  - โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร      

 ราคาที่เสนอ 18,444.00 บาท

โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร               

 ราคาที่เสนอ 18,444.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว
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