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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 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

2 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

3 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 89,066.80 ตกลงราคา  - บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จํากัด    

ราคาที่เสนอ 89,066.80 บาท

บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จํากัด           

ราคาที่เสนอ 89,066.80 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน              

 ผู้จดัจําหน่ายโดยตรง

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน 94,160.00 ตกลงราคา  - บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด          

ราคาที่เสนอ 94,160.00 บาท

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด                 

ราคาที่เสนอ 94,160.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจํานวน 3 

รายการ

41,869.10 ตกลงราคา   - ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.เอส.ดี.            

เอนเตอร์ไพรส์                               

ราคาที่เสนอ 41,869.10 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.เอส.ดี.                   

เอนเตอร์ไพรส์                                  

ราคาที่เสนอ 41,869.10 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท พี เซ็นเตอร์ ซัพพลาย แอนด์   

 เซอร์วิส จํากัด                              

ราคาที่เสนอ 47,668.50 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1-31 ตุลาคม 2557
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จํานวน 4 รายการ 99,938.00 ตกลงราคา  - บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์      

 จํากัด                                       

ราคาที่เสนอ 99,938.00 บาท

บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด 

ราคาที่เสนอ 99,938.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท ปุณณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล       

  จํากัด                                        

ราคาที่เสนอ 105,576.90 บาท

7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,600.00 ตกลงราคา  - นายประสาร  แก่นประธูป             

ราคาที่เสนอ 3,600.00 บาท

นายประสาร  แก่นประธูป                    

ราคาที่เสนอ 3,600.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

8 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 13 รายการ 46,918.43 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย  

ราคาที่เสนอ 46,918.43 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย          

ราคาที่เสนอ 46,918.43 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

9 จ้างบริการจัดเก็บรักษาและบริการ

นําส่งเอกสาร

400,000.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน)

เสนอราคาการเก็บเอกสาร                

7 บาท/เดือน/กล่อง

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน)       

เสนอราคาการเก็บเอกสาร                     

7 บาท/เดือน/กล่อง

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไฟล์ลิ่ง         

เซอร์วิส จํากัด                             

เสนอราคาการเก็บเอกสาร                

9 บาท/เดือน/กล่อง

 - Krungdhep Document              

Company Limited (KDC)             

เสนอราคาการเก็บเอกสาร                

9 บาท/เดือน/กล่อง
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10 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง

43,020.42 ตกลงราคา  - บริษัท ธนบุรีพานิช จํากัด              

ราคาที่เสนอ 43,020.42 บาท

บริษัท ธนบุรีพานิช จํากัด                     

ราคาที่เสนอ 43,020.42 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

11 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าลัดวงจร เดิน

สายไฟฟ้า สายแลน และสายโทรศัพท์

 ติดตั้งระบบแสงสว่าง

17,414.25 ตกลงราคา  - บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น     

จํากัด                                       

ราคาที่เสนอ 17,414.25 บาท

บรษิัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

ราคาที่เสนอ 17,414.25 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

12 จ้างจัดทําปกแฟ้มและใบ

ประกาศนียบัตร รุ่นที่ 1

9,250.00 ตกลงราคา  - โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

ราคาที่เสนอ 9,250.00 บาท

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           

ราคาที่เสนอ 9,250.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

13 จ้างซ่อมแซมท่อน้ําประปารั่วและฝ้า

เพดานชํารุด

4,500.00 ตกลงราคา  - นายอุทัย  พับขุนทด                     

ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท

นายอุทัย  พับขุนทด                           

ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

14 จ้างบริการกําจัดปลวก มด แมลงสาบ

 หนู และยุง

88,810.00 ตกลงราคา  - บริษัท โปรเกรซ เพสท์ เมเนจเม้นท์  

จํากัด                                        

ราคาที่เสนอ 88,810.00 บาท

บริษัท โปรเกรซ เพสท์ เมเนจเม้นท์ จํากัด  

ราคาที่เสนอ 88,810.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

15 จ้างบริการบํารุงรักษาลิฟต์ 96,300.00 ตกลงราคา  - บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

จํากัด                                         

ราคาที่เสนอ  96,300.00 บาท

บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จํากัด     

ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

16 จ้างบริการตรวจเช็ค และบํารุงรักษา

ระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร และ

ระบบบ่อบําบัดน้ําเสีย

99,998.99 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด วัฒนมอเตอร์     

ราคาที่เสนอ 99,998.99 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วัฒนมอเตอร์              

ราคาที่เสนอ 99,998.99 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
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17 จ้างบริการถังทิ้งผ้าอนามัยฆ่าเชื้อ 53,025.00 ตกลงราคา  - บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซ

(ประเทศไทย) จํากัด                      

ราคาที่เสนอ 53,025.00 บาท

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส       

(ประเทศไทย) จํากัด                           

ราคาที่เสนอ 53,025.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

18 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง

47,438.45 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด    

ราคาที่เสนอ 47,438.45 บาท

บริษัท สยามนิสสนั กลการ จํากัด              

    ราคาที่เสนอ 47,438.45 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

19 จ้างซ่อมเครื่องไสสันทากาว 5,296.50 ตกลงราคา  - ร้านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

ราคาที่เสนอ 5,296.50 บาท

ร้านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส        

ราคาที่เสนอ 5,296.50 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

20 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง

47,438.45 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด    

ราคาที่เสนอ 47,438.45 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด             

ราคาที่เสนอ 47,438.45 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

21 สัญญาจ้างบริการบํารุงรักษาและ

ซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ประชุมวิดีทัศน์

12,968,680.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จํากัด        

ราคาที่เสนอ 12,968,680.00 บาท

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จํากัด               

ราคาที่เสนอ 12,968,680.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดิม     

และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

22 สัญญาเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและ

บริการอินเตอร์เน็ต

5,213,040.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท สามารถ อินโฟเนต จํากัด     

ราคาที่เสนอ 5,213,040 บาท

บริษัท สามารถ อินโฟเนต จํากัด             

ราคาที่เสนอ 5,213,040 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดิม     

และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

23 สัญญาจ้างเหมาบริการทําความ

สะอาดอาคารที่ทําการสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการ

เครื่องดื่ม

2,588,000.00 ประกวด

ราคาด้วย

วิธีการทาง

อิเล็ก     

ทรอนิกส์

 - บริษัท เค.เอ็ม. อินเตอร์ เทค จํากัด   

ราคาที่เสนอ 2,477,760.00 บาท

บริษัท เค.เอ็ม. อินเตอร์ เทค จํากัด          

ราคาที่เสนอ 2,477,760.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

                                                - บริษัท คลีนเวฟ จํากัด                   

 ราคาที่เสนอ 2,490,000.00 บาท
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24 สัญญาจ้างพนักงานขับรถยนต์

ส่วนกลาง จํานวน 8 คน และ

พนักงานขับรถยนต์ประจําตําแหน่ง 

จํานวน 4 คน

1,326,000.00 สอบราคา  - บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส      

 จํากัด                                        

ราคาที่เสนอ 1,947,160.32 บาท

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จํากัด      

ราคาที่เสนอ 1,947,160.32 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท สยามราชธานี จํากัด            

 ราคาที่เสนอ 2,030,620.32 บาท

 - บริษัท เอ็กซ์คอลตี้ ดีเวล็อปเม้นท์     

 จํากัด                                        

ราคาที่เสนอ 2,126,304.00 บาท

25 สัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบรักษา

ความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์

690,000.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น             

แมเนจเมนท์ จํากัด                       

ราคาที่เสนอ 690,000.00 บาท

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ 

จํากัด                                             

ราคาที่เสนอ 690,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างรายเดิม

26 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

อาคารที่ทําการสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา

2,398,908.00 วิธีพิเศษ  - องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก       

ราคาที่เสนอ 2,398,908.00 บาท

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก       ราคาที่

เสนอ 2,398,908 บาท

เป็นผู้รับจ้างรายเดิม และมี

ผลงานเป็นที่ประจักษ์

27 สัญญาเช่ารถยนต์เช่ารถยนต์ประจํา

ตําแหน่ง

2,131,500.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท ไทย เพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์    

จํากัด                                        

ราคาที่เสนอ 1,277,700.00 บาท

บริษัท ไทย เพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จํากัด   

ราคาที่เสนอ 1,277,700 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย)   

จํากัด (มหาชน)                            

ราคาที่เสนอ 1,590,000.00 บาท

บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด   

(มหาชน)                                        

ราคาที่เสนอ 1,590,000.00 บาท
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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1-31 ตุลาคม 2557
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

28 สัญญาเช่ารถยนต์ประจําตําแหน่ง 2,131,500.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย)   

จํากัด (มหาชน)                           

ราคาที่เสนอ 2,100,000 บาท

บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด   

(มหาชน)                                        

ราคาที่เสนอ 2,100,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท ช. พัฒนาคาร์เรนท์ จํากัด   

ราคาที่เสนอ 2,250,000.00 บาท

๒๙ สัญญาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จํานวน
 ๕ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 
จํานวน ๕ คน

๑๐,๐๓๕,๐๐๐ ประกวด

ราคาด้วย

วิธีการทาง

อิเล็ก     

ทรอนิกส์

 - บริษัท ไทย เพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์    
จํากัด                                         
ราคาที่เสนอ ๑๐,๐๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

บริษัท ไทย เพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จํากัด   
ราคาที่เสนอ ๑๐,๐๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท ช. พัฒนาคาร์เรนท์ จํากัด       
 ราคาที่เสนอ ๙,๙๙๕,๐๐๐.00 บาท
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