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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,650.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 8,650.00 บาท

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จํากัด       
ราคาที่เสนอ 8,650.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน รายการหนังสือ
จํานวน 9 รายการ

94,356.00 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด เทคซ์บุค              
ราคาที่เสนอ 94,356.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เทคซ์บุค                    
ราคาที่เสนอ 94,356.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน รายการหนังสือ
จํานวน 6 รายการ

6,927.00 ตกลงราคา  - บริษัท ซอร์สวัน จํากัด                    
ราคาที่เสนอ 6,927.00 บาท

บริษัท ซอร์สวัน จํากัด                          
ราคาที่เสนอ 6,927.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน รายการหนังสือ
จํานวน 11 รายการ

3,560.00 ตกลงราคา  - บริษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด        
ราคาที่เสนอ 3,560.00 บาท

บริษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด            
ราคาที่เสนอ 3,560.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

5 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 5,778.00 ตกลงราคา  - สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม        
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ            
บุคลากรทางการศึกษา                      
(องค์การค้าของ สกสค.)                    
ราคาที่เสนอ 5,778.00 บาท

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ  
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ      
ศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.)               
ราคาที่เสนอ 5,778.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

6 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

7 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

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จํานวน 3 รายการ 97,044.72 ตกลงราคา  - บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์       
จํากัด                                         
ราคาที่เสนอ 97,044.72 บาท

บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด      
ราคาที่เสนอ 97,044.72 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1-31 ธันวาคม 2557
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1-31 ธันวาคม 2557
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

9 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจํานวน 3 
รายการ

15,284.95 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.เอส.ดี.              
เอนเตอร์ไพรส์                               
ราคาที่เสนอ 15,284.95 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.เอส.ดี.                    
เอนเตอร์ไพรส์                                   
ราคาที่เสนอ 15,284.95 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

10 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 23,000.00 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด หุ่นกี่ เฮง เฮง        
ราคาที่เสนอ 23,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด หุ่นกี่ เฮง เฮง              
ราคาที่เสนอ 23,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

11 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,000.00 ตกลงราคา  - ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล)         
ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท

ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล)               
ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,800.00 ตกลงราคา  - บริษัท ไทโย เฟอร์นิเทค จํากัด          
ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท

บริษัท ไทโย เฟอร์นิเทค จํากัด                
ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

13 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

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

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด                
ราคาที่เสนอ 94,160.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

15 จ้างจัดทํากระเป๋าเอกสาร 15,900.00 ตกลงราคา  - นางสาวสุวิมล  เกิดสุข                    
ราคาที่เสนอ 15,900.00 บาท

นางสาวสุวิมล  เกิดสุข                          
ราคาที่เสนอ 15,900.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - นางราตรี  กองกัญญา                    
ราคาที่เสนอ 16,960.00 บาท
 - นายประหยัด  แสงดอกไม้               
ราคาที่เสนอ 18,550.00 บาท
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16 จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 64,000.00 ตกลงราคา  - นายอภิชาติ  พินิจกิจจาทร               
(ทีมงานพรธนชาติกรุ๊ป)                    
ราคาที่เสนอ 64,000.00 บาท

นายอภิชาติ  พินิจกิจจาทร                     
(ทีมงานพรธนชาติกรุ๊ป)                      
ราคาที่เสนอ 64,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคต่ําสุด

 - นายวรพล  วงษา                          
ราคาที่เสนอ 72,000.00 บาท

17 จ้างล้างใหญ่และตรวจเช็ค
เครื่องปรับอากาศ อาคารสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 1

26,215.00 ตกลงราคา  - บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์      
เซอร์วิส จํากัด                               
ราคาที่เสนอ 26,215.00 บาท

บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 
จํากัด                                             
ราคาที่เสนอ 26,215.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

18 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

1,603.93 ตกลงราคา  - บริษัท วรจักรยนต์ จํากัด                
ราคาที่เสนอ 1,603.93 บาท

บริษัท วรจักรยนต์ จํากัด                      
ราคาที่เสนอ 1,603.93 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

19 จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 23,600.00 ตกลงราคา  - นายธนวัฒน์  ชูใหม่                       
ราคาที่เสนอ 23,600.00 บาท

นายธนวัฒน์  ชูใหม่                            
ราคาที่เสนอ 23,600.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

20 จ้างจัดทํากระเป๋าใส่เอกสาร 48,970.00 ตกลงราคา  - นางสาวสุวิมล  เกิดสุข                   
ราคาที่เสนอ 48,970.00 บาท

นางสาวสุวิมล  เกิดสุข                        
ราคาที่เสนอ 48,970.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - นายประหยัด  แสงดอกไม้               
ราคาที่เสนอ 49,800.00 บาท
 - นางราตรี  กองกัญญา                    
ราคาที่เสนอ 53,120.00 บาท

21 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

11,319.93 ตกลงราคา  - บริษัท ธนบุรีพานิช จํากัด                
ราคาที่เสนอ 11,319.93 บาท

บริษัท ธนบุรีพานิช จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 11,319.93 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
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22 จ้างจัดทําพัดพลาสติก 89,880.00 ตกลงราคา  - บริษัท ไอเดีย จิ๊บ จิ๊บ จํากัด              
ราคาที่เสนอ 89,880.00 บาท

บริษัท ไอเดีย จิ๊บ จิ๊บ จํากัด                   
ราคาที่เสนอ 89,880.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท ดีดีพรีเมี่ยม จํากัด                
ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท

23 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

11,019.93 ตกลงราคา  - บริษัท ธนบุรีพานิช จํากัด                
ราคาที่เสนอ 11,019.93 บาท

บริษัท ธนบุรีพานิช จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 11,019.93 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

24 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

3,401.53 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
 ราคาที่เสนอ 3,401.53 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด            
ราคาที่เสนอ 3,401.53 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

25 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

3,130.82 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
 ราคาที่เสนอ 3,130.82 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด            
ราคาที่เสนอ 3,130.82 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
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