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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ, 2561
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วันที่ 1-28 กุมภาพันธ, 2561
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

1 ซื้อกระเปาใสเอกสาร
จํานวน 180 ใบ

54,000.00

2 ซื้อน้ําดื่ม เดือน มกราคม
2561
3 ซื้อหมึกพิมพ5คอมพิวเตอร5

17,700.00

4 จางเหมาบริการเชารถตูปรับ
อากาศ
5 ซื้อหมึกพิมพ5

483,000.00
7,500.00
272,000.00

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

54,000.00 เฉพาะเจาะจง - รานรัตนพัชร เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ 54,000.00 บาท
17,616.48 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เนสท5เล (ไทย) จํากัด
ราคาที่เสนอ 17,616.48 บาท
482,762.60 เฉพาะเจาะจง - บริษัท โฟทีกา จํากัด
ราคาที่เสนอ 482,762.60 บาท
7,500.00 เฉพาะเจาะจง - นายอภิชาติ พินิจกิจจาทร
ราคาที่เสนอ 7,500.00 บาท
271,031.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จํากัด
ราคาที่เสนอ 271,031.00 บาท
1,819.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท สลิม.เทค จํากัด
ราคาที่เสนอ 1,819 บาท

6 ซอมแซมเปลี่ยนลูกลอแขวน
ใบมานบริเวณชั้น 5 อาคาร
ดานทิศใต

1,819.00

7 ซอมชุดปรับความรอน และ
ชุดเฟFองขับเครื่องเขาเลมไส
กาว ยี่หอ Horizon รุน
BQ-140

5,243.00

5,243.00 เฉพาะเจาะจง - นิตย5ชัย ซัพพลาย แอนด5
เซอร5วิส
ราคาที่เสนอ 5,243 บาท

8 จางถายเอกสารและเขาเลม
ไสกาวพรอมปก

40,000.00

39,911.00 เฉพาะเจาะจง - รานกOอปปPQ ปริ้น
ราคาที่เสนอ 39,911.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา
หรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

- รานรัตนพัชร เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ 54,000.00 บาท

เป*นผูเสนอราคารายเดียว 081/2561
ลงวันที่ 7 ก.พ. 61

- บริษัท เนสท5เล (ไทย) จํากัด
ราคาที่เสนอ 17,616.48 บาท
- บริษัท โฟทีกา จํากัด
ราคาที่เสนอ 482,762.60 บาท
- นายอภิชาติ พินิจกิจจาทร
ราคาที่เสนอ 7,500.00 บาท
- บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จํากัด
ราคาที่เสนอ 271,031.00 บาท
- บริษัท สลิม.เทค จํากัด ร
าคาที่เสนอ 1,819 บาท

เป*นผูเสนอราคารายเดียว 082/2561
ลงวันที่ 7 ก.พ. 61
เป*นผูเสนอราคารายเดียว 083/2561
ลงวันที่ 7 ก.พ. 61
เป*นผูเสนอราคารายเดียว 084/2561
ลงวันที่ 7 ก.พ. 61
เป*นผูเสนอราคารายเดียว 085/2561
ลงวันที่ 8 ก.พ. 61
เป*นผูเสนอราคารายเดียว 087/2561
ลงวันที่ 20 ก.พ. 61

- นิตย5ชัย ซัพพลาย แอนด5 เซอร5วิส
ราคาที่เสนอ 5,243 บาท

เป*นผูเสนอราคารายเดียว 088/2561
ลงวันที่ 20 ก.พ. 61

- รานกOอปปPQ ปริ้น
ราคาที่เสนอ 39,911.00 บาท

เป*นผูเสนอราคารายเดียว 089/2561
ลงวันที่ 23 ก.พ. 61
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ, 2561
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วันที่ 1-28 กุมภาพันธ, 2561
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา
หรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

9 จางจัดทําประกาศนียบัตร
จํานวน 97 ชุด

20000

11,624.48 เฉพาะเจาะจง - โรงพิมพ5มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5
ราคาที่เสนอ 11,624.48 บาท

- โรงพิมพ5มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5
ราคาที่เสนอ 11,624.48 บาท

เป*นผูเสนอราคารายเดียว 090/2561
ลงวันที่ 28 ก.พ. 61

10 ซื้อกระเปาใสเอกสาร จํานวน
170 ใบ

51000

51,000.00 เฉพาะเจาะจง - รานรัตนพัชร เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ 51,000.00 บาท

- รานรัตนพัชร เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ 51,000.00 บาท

เป*นผูเสนอราคารายเดียว 091/2561
ลงวันที่ 28 ก.พ. 61

11 ซื้อหมึกพิมพ5และดรัม
12 จางเหมาบริการเชารถตูปรับ
อากาศ
13 จางจัดทําประกาศนียบัตร
จํานวน 161 ชุด
14 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร5
โครงการเปลี่ยนระบ
คอมพิวเตอร5และพัฒนา
ระบบงานภายใน

303,000.00
5,500.00

22,000.00

302,061.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เพอเรนเนียล เทรดดิ้ง จํากัด - บริษัท เพอเรนเนียล เทรดดิ้ง จํากัด เป*นผูเสนอราคารายเดียว 092/2561
ราคาที่เสนอ 302,061.00 บาท
ราคาที่เสนอ 302,061.00 บาท
ลงวันที่ 28 ก.พ. 61
5,500.00 เฉพาะเจาะจง - นายอภิชาติ พินิจกิจจาทร
ราคาที่เสนอ 5,500.00 บาท
19,294.24 เฉพาะเจาะจง - โรงพิมพ5มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5
ราคาที่เสนอ 19,294.24 บาท

33,800,000.00 33,785,250.00 e-bidding

- บริษัท เอเอ็มอาร5 เอเชีย จํากัด
ราคาที่เสนอ 33,155,400 บาท

- นายอภิชาติ พินิจกิจจาทร
ราคาที่เสนอ 5,500.00 บาท

เป*นผูเสนอราคารายเดียว 093/2561
ลงวันที่ 28 ก.พ. 61

- โรงพิมพ5มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5
ราคาที่เสนอ 19,294.24 บาท

เป*นผูเสนอราคารายเดียว 094/2561
ลงวันที่ 28 ก.พ. 61

- บริษัท เอเอ็มอาร5 เอเชีย จํากัด
ราคาที่เสนอ 33,155,400 บาท

เป*นผูเขาเสนอราคาราย
เดียว

สัญญาเลขที่
44/2561
ลว.14 ก.พ.61

