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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 ซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 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 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,200.00 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด หุ่นกี่ เฮง เฮง         
ราคาที่เสนอ 10,200.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด หุ่นกี่ เฮง เฮง               
ราคาที่เสนอ 10,200.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จํานวน 3 รายการ 97,789.44 ตกลงราคา  - บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์       
จํากัด                                         
ราคาที่เสนอ 97,789.44 บาท

บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด     
ราคาที่เสนอ 97,789.44 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท เอ.เค.ออฟฟิต ซัพพลาย จํากัด  
 ราคาที่เสนอ 101,692.80 บาท

4 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 5 รายการ 98,975.00 ตกลงราคา  - บริษัท  ริโก้ (ประเทศไทย)  จํากัด      
ราคาที่เสนอ 98,975.00 บาท

บริษัท  ริโก้ (ประเทศไทย)  จํากัด             
ราคาที่เสนอ 98,975.00 บาท

จัดซื้อจากตัวแทน              
ผู้จัดจําหน่ายโดยตรง

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,845.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 8,845.00 บาท

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จํากัด        
ราคาที่เสนอ 8,845.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

6 ซื้อกระเป๋าเอกสาร 10,725.00 ตกลงราคา  - บริษทั พี แอนด์ อาร์ โปรดักส์ จํากัด    
ราคาที่เสนอ 10,725.00 บาท

บริษัท พี แอนด์ อาร์ โปรดักส์ จํากัด          
ราคาที่เสนอ 10,725.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

7 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 12 รายการ 86,779.14 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย      
ราคาที่เสนอ 86,779.14 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย            
ราคาที่เสนอ 86,779.14 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1-31 มกราคม 2558
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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8 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 31,521.00 ตกลงราคา  - บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด      
ราคาที่เสนอ 31,521.00 บาท

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด            
ราคาที่เสนอ 31,521.00 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 ซื้อวัสดุสํานักงาน 18,725.00 ตกลงราคา  - บริษัท ซิสโก้เทรด จํากัด                  
ราคาที่เสนอ 18,725.00 บาท

บริษัท ซิสโก้เทรด จํากัด                        
ราคาที่เสนอ 18,725.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจํานวน 3 
รายการ

6,540.00 ตกลงราคา  - ร้านเอี่ยมรุ่งเรือง                           
ราคาที่เสนอ 6,540.00 บาท

ร้านเอี่ยมรุ่งเรือง                                 
ราคาที่เสนอ 6,540.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 23,317.44 ตกลงราคา  - บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จํากัด   
ราคาที่เสนอ 23,317.44 บาท

บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จํากัด          
ราคาที่เสนอ 23,317.44 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,773.60 ตกลงราคา  - บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จํากัด   
ราคาที่เสนอ 19,773.60 บาท

บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จํากัด          
ราคาที่เสนอ 19,773.60 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,184.48 ตกลงราคา  - บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จํากัด   
ราคาที่เสนอ 20,184.48 บาท

บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จํากัด          
ราคาที่เสนอ 20,184.48 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

15 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

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

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

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด                
ราคาที่เสนอ 94,160.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
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17 จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 7,000.00 ตกลงราคา  - นายอภิชาติ  พินิจกิจจาทร                
(ทีมงานพรธนชาติกรุ๊ป)                    
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท

นายอภิชาติ  พินิจกิจจาทร                     
(ทีมงานพรธนชาติกรุ๊ป)                        
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

18 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

5,547.95 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ 5,547.95 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด             
ราคาที่เสนอ 5,547.95 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

19 จ้างซ่อมแซมแก้ไขท่อน้ําล้นถังบ่อ
เกรอะอุดตัน

2,675.00 ตกลงราคา  - บริษัท นภอังค์ จํากัด                      
ราคาที่เสนอ 2,675.00 บาท

บริษัท นภอังค์ จํากัด                            
ราคาที่เสนอ 2,675.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

20 จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 80,000.00 ตกลงราคา  - นายอภิชาติ  พินิจกิจจาทร                
(ทีมงานพรธนชาติกรุ๊ป)                     
ราคาที่เสนอ 80,000.00 บาท

นายอภิชาติ  พินิจกิจจาทร                      
(ทีมงานพรธนชาติกรุ๊ป)                       
ราคาที่เสนอ 80,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

21 จ้างเปลี่ยนวาล์วและซ่อมท่อปั้มน้ํา 
สคก. อาคาร 2 (พาณิชยนาวี)

12,305.00 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด วัฒนมอเตอร์          
  ราคาที่เสนอ 12,305.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วัฒนมอเตอร์               
ราคาที่เสนอ 12,305.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

22 จ้างจัดทํากระเป๋าเอกสาร 16,178.40 ตกลงราคา  - บริษัท รุ่งเรืองสปอร์ต จํากัด             
ราคาที่เสนอ 16,178.40 บาท

บริษัท รุ่งเรืองสปอร์ต จํากัด                    
ราคาที่เสนอ 16,178.40 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - นางสาวสุวิมล  เกิดสุข                     
  ราคาที่เสนอ 16,740.00 บาท
 - นายประหยัด  แสงดอกไม้                
ราคาที่เสนอ 17,280.00 บาท
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23 จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 116,000.00 ตกลงราคา  - นายอภิชาติ  พินิจกิจจาทร               
(ทีมงานพรธนชาติกรุ๊ป)                      
ราคาที่เสนอ 116,000.00 บาท

นายอภิชาติ  พินิจกิจจาทร                     
(ทีมงานพรธนชาติกรุ๊ป)                        
ราคาที่เสนอ 116,000.00 บาท

จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และ   
เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - นายธนวัฒน์  ชูใหม่                      
ราคาที่เสนอ 120,000.00 บาท

24 จ้างซ่อมแซมท่อประปาชํารุดอาคาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2

3,800.00 ตกลงราคา  - นายอุทัย  พับขุนทด                       
ราคาที่เสนอ 3,800.00 บาท

นายอุทยั  พับขุนทด                            
ราคาที่เสนอ 3,800.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

25 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1,605.00 ตกลงราคา  - บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์      
เซอร์วิส จํากัด                                
ราคาที่เสนอ 1,605.00 บาท

บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
จํากัด                                            
ราคาที่เสนอ 1,605.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
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