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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,010.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จํากัด  
ราคาที่เสนอ 9,010.00 บาท

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จํากัด ราคาที่
เสนอ 9,010.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

2 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

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,597.50 ตกลงราคา  - J LEANG ACCESSORY          ราคาที่
เสนอ 20,597.50 บาท

J LEANG ACCESSORY                         
ราคาที่เสนอ 20,597.50 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จํานวน 7 รายการ 99,333.45 ตกลงราคา  - บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด
 ราคาที่เสนอ 99,333.45 บาท

บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด      
ราคาที่เสนอ 99,333.45 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท ปุณณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
ราคาที่เสนอ 103,971.90 บาท

5 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

6 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

จัดซื้อจากตัวแทน              
ผู้จัดจําหน่ายโดยตรง

7 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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2558
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22,275.00 ตกลงราคา  - บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จํากัด          
ราคาที่เสนอ 22,275.00 บาท

บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จํากัด                
ราคาที่เสนอ 22,275.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

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

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด                
ราคาที่เสนอ 94,160.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 10 รายการ 28,155.98 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย      
ราคาที่เสนอ 28,155.98 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย           
ราคาที่เสนอ 28,155.98 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน รายการหนังสือ
ภาษาต่างประเทศจํานวน 6 รายการ

58,860.00 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนสามัญ เทคซ์บุค              
ราคาที่เสนอ 58,860.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เทคซ์บุค                   
ราคาที่เสนอ 58,860.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท เดอะ บุ๊คเมน จํากัด               
ราคาที่เสนอ 63,434.00 บาท

12 จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 37,500.00 ตกลงราคา  - นายอภิชาติ  พินิจกิจจาทร                
(ทีมงานพรธนชาติกรุ๊ป)                     
ราคาที่เสนอ 37,500.00 บาท

นายอภิชาติ  พินิจกิจจาทร                     
(ทีมงานพรธนชาติกรุ๊ป)                        
ราคาที่เสนอ 37,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

13 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์               
(กระบอกน้ําพลาสติก)

11,235.00 ตกลงราคา  - บริษัท พีบี พรีเมี่ยม จํากัด                
ราคาที่เสนอ 11,235.00 บาท

บริษัท พีบี พรีเมี่ยม จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 11,235.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

14 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์               
(กระเป๋าถือ)

19,750.00 ตกลงราคา  - นางสาวสุวิมล  เกิดสุข                    
ราคาที่เสนอ 19,750.00 บาท

นางสาวสุวิมล  เกิดสุข                           
ราคาที่เสนอ 19,750.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

15 จ้างจัดทํากระเป๋าใส่เอกสาร 28,600.00 ตกลงราคา  - ร้านรัตนพัชร เทรดดิ้ง                     
ราคาที่เสนอ 28,600.00 บาท

ร้านรัตนพัชร เทรดดิ้ง                           
ราคาที่เสนอ 28,600.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว



3/3

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2558
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

16 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานเครื่อง
ถ่ายเอกสารดิจิตอล

2,337.95 ตกลงราคา  - บริษัท  แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง             
(ไทยแลนด์) จํากัด                           
ราคาที่เสนอ 2,337.95 บาท

บริษัท  แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)   
จํากัด                                             
ราคาที่เสนอ 2,337.95 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

17 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

2,798.05 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ 2,798.05 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด             
ราคาที่เสนอ 2,798.05 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

18 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ       วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง         
ประจําปี 2557

58,200.00 ตกลงราคา  - บริษัท ธรรมสาร จํากัด                    
ราคาที่เสนอ 58,200.00 บาท

บริษัท ธรรมสาร จํากัด                         
ราคาที่เสนอ 58,200.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - บริษัท รําไทยเพรส จํากัด                 
 ราคาที่เสนอ 96,000.00 บาท

 - บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 170,000.00 บาท

19 จ้างจัดทําใบประกาศนียบัตรพร้อมปก 12,040.00 ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภัทรการพิมพ์         
ราคาที่เสนอ 12,040.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภัทรการพิมพ์               
ราคาที่เสนอ 12,040.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

20 จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ 26,000.00 ตกลงราคา  - บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด           
ราคาที่เสนอ 26,000.00 บาท

บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด                
ราคาที่เสนอ 26,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

21 จ้างจัดทํากระเป๋าเอกสาร 52,000.00 ตกลงราคา  - ร้านรัตนพัชร เทรดดิ้ง                     
ราคาที่เสนอ 52,000.00 บาท

ร้านรัตนพัชร เทรดดิ้ง                          
ราคาที่เสนอ 52,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

 - ร้านมายซาย                                
ราคาที่เสนอ 56,000.00 บาท
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