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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 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

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,295.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)        
จํากัด                                         
ราคาที่เสนอ 9,295.00 บาท

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จํากัด       
ราคาที่เสนอ 9,295.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
(ค่าบริการตามอัตราที่ถ่าย
เอกสารจริง)

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จํานวน 3 รายการ 98,092.25 ตกลงราคา  - บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์     
จํากัด                                          
ราคาที่เสนอ 98,092.25 บาท

บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด     
ราคาที่เสนอ 98,092.25 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ Flash 
Drive

28,462.00 ตกลงราคา  - บริษัท  กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง       
จํากัด                                         
ราคาที่เสนอ 28,462.00 บาท

บริษัท กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง  จํากัด       
ราคาที่เสนอ 28,462.00 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

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

บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จํากัด           
ราคาที่เสนอ 56,175.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

7 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

จัดซื้อจากตวัแทน              
ผู้จัดจําหน่ายโดยตรง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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8 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 4 รายการ 97,370.00 ตกลงราคา  - บริษัท  ริโก้ (ประเทศไทย)  จํากัด     
ราคาที่เสนอ 97,370.00 บาท

บริษัท  ริโก้ (ประเทศไทย)  จํากัด            
ราคาที่เสนอ 97,370.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

9 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

จัดซื้อจากตัวแทน              
ผู้จัดจําหน่ายโดยตรง

10 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 14 รายการ 90,911.48 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย    
ราคาที่เสนอ 90,911.48 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย           
ราคาที่เสนอ 90,911.48 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

11 จ้างจัดทําปกแฟ้มและใบ
ประกาศนียบัตร รุ่นที่ 17

18,786.00 ตกลงราคา  - โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
ราคาที่เสนอ 18,786.00 บาท

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            
ราคาที่เสนอ 18,786.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

12 จ้างซ่อมแซมประตูกระจกที่ชํารุด 
อาคารสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 2

17,548.00 ตกลงราคา  - นายประเมศฐ์ ปุณยวิบูลย์ชาติ ราคาที่
เสนอ 17,548.00 บาท

นายประเมศฐ์ ปุณยวิบูลย์ชาติ                
ราคาที่เสนอ 17,548.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

13 จ้างติดตั้งม่านปรับแสง 149,256.25 วิธีพิเศษ  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส ที บี บิซิเนส    
ราคาที่เสนอ 149,256.25 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส ที บี บิซเินส          
ราคาที่เสนอ 149,256.25 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเดียว

14 จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ 56,000.00 ตกลงราคา  - บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด         
ราคาที่เสนอ 56,000.00 บาท

บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด                
ราคาที่เสนอ 56,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

15 จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 12,000.00 ตกลงราคา  - นายชารัฐ  ผลาสินธุ์                      
ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท

นายชารัฐ  ผลาสินธุ์                            
ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
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16 จ้างเหมาบริการเช่าตู้ปรับอากาศ 8,800.00 ตกลงราคา  - นายธนวัฒน์  ชูใหม่                      
ราคาที่เสนอ 8,800.00 บาท

นายธนวัฒน์  ชูใหม่                        
ราคาที่เสนอ 8,800.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

17 จ้างเดินสายสัญญาณและติดตั้ง
อุปกรณ์เครือข่าย

430,675.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด         
ราคาที่เสนอ 430,675.00 บาท

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด                
ราคาที่เสนอ 430,675.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

18 จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 12,500.00 ตกลงราคา  - นายธนวัฒน์  ชูใหม่                      
ราคาที่เสนอ 12,500.00 บาท

นายธนวัฒน์  ชูใหม่                             
ราคาที่เสนอ 12,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

19 จ้างติดตั้งผ้าม่านทึบแสงห้องทํางาน
กองกฎหมายไทย ชั้น 1 อาคาร 2

4,900.00 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส ที บี บิซิเนส    
ราคาที่เสนอ 4,900.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส ที บี บิซิเนส          
ราคาที่เสนอ 4,900.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

20 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

2,380.75 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด      
ราคาที่เสนอ 2,380.75 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด           
ราคาที่เสนอ 2,380.75 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

21 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 
(เครื่องถ่ายเอกสาร)

19,308.15 ตกลงราคา  - บริษัท  แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง            
(ไทยแลนด์) จํากัด                         
ราคาที่เสนอ 19,308.15 บาท

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)   
จํากัด                                               
ราคาที่เสนอ 19,308.15 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

22 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 
(เครื่องถ่ายเอกสาร)

19,511.45 ตกลงราคา  - บริษัท  แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง            
(ไทยแลนด์) จํากัด                           
ราคาที่เสนอ 19,511.45 บาท

บริษัท  แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)   
จํากัด                                             
ราคาที่เสนอ 19,511.45 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

23 จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 9,000.00 ตกลงราคา  - นายชารัฐ  ผลาสินธุ์                      
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

นายชารัฐ  ผลาสินธุ์                            
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
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