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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ�าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา

หรือข�อตกลงใน
การซื้อหรือจ�าง

1 จ�างซ�อมแอร�รถยนต� (เก�ง) 
ส�วนกลาง ยี่ห�อนิสสัน 
ทะเบียน ชษ 1976

7,250.00 7,250.00 เฉพาะเจาะจง  - ร�านสน ไดนาโม แอร� 
ราคาที่เสนอ 7,250 บาท

- ร�านสน ไดนาโม แอร� ราคาที่เสนอ 
7,250 บาท

เป4นผู�เสนอราคารายเดียว 096/2561 
ลงวันที่ 9 มี.ค. 61

2 หนังสือพิมพ�ประจําเดือน
มกราคม 2561

         7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง  - บริษัท รุ�งโรฒณ�บริการ (2525) จํากัด
ราคาที่เสนอ 7,500.00 บาท

 - บริษัท รุ�งโรฒณ�บริการ (2525) จํากัด
ราคาที่เสนอ 7,500.00 บาท

เป4นผู�เสนอราคารายเดียว 097/2561 
ลงวันที่ 9 มี.ค. 61

3 ซื้อน้ําดื่ม เดือนกุมภาพันธ� 
2561

       30,000.00 27,734.40 เฉพาะเจาะจง  - บริษัท เนสท�เล� (ไทย) จํากัด
ราคาที่เสนอ 27,734.40 บาท

 - บริษัท เนสท�เล� (ไทย) จํากัด
ราคาที่เสนอ 27,734.40 บาท

เป4นผู�เสนอราคารายเดียว 098/2561 
ลงวันที่ 9 มี.ค. 61

4 กระดาษชําระ        35,000.00 33,726.40 เฉพาะเจาะจง  - บริษัท เค.เอส.ดี.เอนเตอร�ไพรส� 
จํากัด 
ราคาที่เสนอ 33,726.40 บาท

 - บริษัท เค.เอส.ดี.เอนเตอร�ไพรส� 
จํากัด 
ราคาที่เสนอ 33,726.40 บาท

เป4นผู�เสนอราคารายเดียว 099/2561 
ลงวันที่ 9 มี.ค. 61

5 วัสดุสํานักงาน        30,000.00 29,931.11 เฉพาะเจาะจง  - ห�างหุ�นส�วนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ 29,931.11 บาท

 - ห�างหุ�นส�วนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ 29,931.11 บาท

เป4นผู�เสนอราคารายเดียว 100/2561 
ลงวันที่ 9 มี.ค. 61

6 ปกแฟDมสํานักงาน        43,000.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง  - สํานักพิมพ�คณะรัฐมนตรี
ราคาที่เสนอ 42,800.00 บาท

 - สํานักพิมพ�คณะรัฐมนตรี
ราคาที่เสนอ 42,800.00 บาท

เป4นผู�เสนอราคารายเดียว 101/2561 
ลงวันที่ 9 มี.ค. 61

7 จ�างซ�อมรถตู�ส�วนกลาง ยี่ห�อ
นิสสัน ทะเบียน ฮจ 5098

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง - ร�านสน ไดนาโม แอร� ราคาที่เสนอ 
3,300 บาท

- ร�านสน ไดนาโม แอร� ราคาที่เสนอ 
3,300 บาท

เป4นผู�เสนอราคารายเดียว 102/2561 
ลงวันที่ 12 มี.ค. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมีนาคม 2561
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วันที่ 1-31 มีนาคม 2561
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ�าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา

หรือข�อตกลงใน
การซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมีนาคม 2561
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วันที่ 1-31 มีนาคม 2561

8 ซ�อมประตูกระจก 
จํานวน 1 งาน

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ทริปเปGHลเอ็น ดีไซน� พลัส 
จํากัด ราคาที่เสนอ 3,210 บาท

- บริษัท ทริปเปGHลเอ็น ดีไซน� พลัส 
จํากัด ราคาที่เสนอ 3,210 บาท

เป4นผู�เสนอราคารายเดียว 103/2561 
ลงวันที่ 12 มี.ค. 61

9 กระดาษถ�ายเอกสาร 
จํานวน 1,500 รีม

     141,240.00 141,240.00 เฉพาะเจาะจง  - บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร� จํากัด
ราคาที่เสนอ 141,240.00 บาท

 - บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร� จํากัด
ราคาที่เสนอ 141,240.00 บาท

เป4นผู�เสนอราคารายเดียว 104/2561 
ลงวันที่ 14 มี.ค. 61

10 จ�างถ�ายเอกสารและเข�าเล�ม
ไสกาว

       40,000.00 39,911.00 เฉพาะเจาะจง  - ร�านกKอปปLH ปริ้น
ราคาที่เสนอ 39,911.00 บาท

 - ร�านกKอปปLH ปริ้น
ราคาที่เสนอ 39,911.00 บาท

เป4นผู�เสนอราคารายเดียว 105/2561 
ลงวันที่ 15 มี.ค. 61

11 ซื้อกระเปMาใส�เอกสาร 
จํานวน 68 ใบ

         4,080.00 4,080.00 เฉพาะเจาะจง  - ร�านรัตนพัชร เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ 4,080.00 บาท

 - ร�านรัตนพัชร เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ 4,080.00 บาท

เป4นผู�เสนอราคารายเดียว 106/2561 
ลงวันที่ 15 มี.ค. 61

12 จ�างพนักงานขับรถยนต�
ส�วนกลาง จํานวน 6 คน

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ไทย เพรสทิจ เร�นท� เอ คาร� 
จํากัด ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

- บริษัท ไทย เพรสทิจ เร�นท� เอ คาร� 
จํากัด ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

เป4นผู�เสนอราคารายเดียว 107/2561 
ลงวันที่ 15 ม.ค. 61

13 ซื้อหนังสือพิมพ�เดือน
กุมภาพันธ� 2561

         6,940.00 6,940.00 เฉพาะเจาะจง  - บริษัท รุ�งโรฒณ�บริการ (2525) จํากัด
ราคาที่เสนอ 6,940.00 บาท

 - บริษัท รุ�งโรฒณ�บริการ (2525) จํากัด
ราคาที่เสนอ 6,940.00 บาท

เป4นผู�เสนอราคารายเดียว 108/2561 
ลงวันที่ 29 มี.ค. 61

14 กระดาษการ�ด จํานวน 5 รีม        22,000.00 21,130.00 เฉพาะเจาะจง  - บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน จํากัด
ราคาที่เสนอ 21,130.00 บาท

 - บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน จํากัด
ราคาที่เสนอ 21,130.00 บาท

เป4นผู�เสนอราคารายเดียว 109/2561 
ลงวันที่ 21 มี.ค. 61

15 จ�างเหมาบริการเช�ารถบัส
และรถตู�ปรับอากาศ

     166,500.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง  - บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด
ราคาที่เสนอ 88,000.00 บาท

 - บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด
ราคาที่เสนอ 88,000.00 บาท

เป4นผู�เสนอราคารายเดียว 110/2561 
ลงวันที่ 22 มี.ค. 61
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ�าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา

หรือข�อตกลงใน
การซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมีนาคม 2561
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วันที่ 1-31 มีนาคม 2561

16 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร�
โครงการเปลี่ยนระบบ
คอมพิวเตอร�และพัฒนา
ระบบงานภายนอก

26,560,000.00 26,543,675.00 e-bidding  - บริษัท เอเอ็มอาร� เอเชีย จํากัด
ราคาที่เสนอ 25,991,540 บาท

 - บริษัท เอเอ็มอาร� เอเชีย จํากัด
ราคาที่เสนอ 25,991,540 บาท

เป4นผู�เข�าเสนอรายเดียว สัญญาเลขที่ 
45/2561
ลว.16 มี.ค.61

17 สัญญาเช�ารถยนต�ประจํา
ตําแหน�ง

2,117,000.00 2,116,800.00 คัดเลือก  - บริษัท ไทยเพรสทิจ เร�นท� เอ คาร�
ราคาที่เสนอ 1,759,080 บาท)

 - บริษัท ไทยเพรสทิจ เร�นท� เอ คาร�
ราคาที่เสนอ 1,759,080 บาท)

เป4นผู�เสนอราคาต่ําสุด สัญญาเลขที่ 
46/2561
ลว.28 มี.ค.61

  - บริษัท เค คาร�เร�นทอล จํากัด
ราคาที่เสนอ 1,977,360 บาท

 - บริษัท ช.พัฒนาคาร�เร�นท� จํากัด
ราคาที่เสนอ 2,086,500 บาท

18 สัญญาจ�างเหมาบริการ
ดําเนินการตามโครงการของ
กฎหมายหลักนิติบัญญัติ

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง  - นายสิรวิชญ�  วิศิษฎ�ยิ่งเจริญ
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

 - นายสิรวิชญ�  วิศิษฎ�ยิ่งเจริญ
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

เป4นผู�เสนอราคารายเดียว สัญญาเลขที่ 
48/2561
ลว.30 มี.ค.61

19 สัญญาจ�างเหมาบริการ
ดําเนินการตามโครงการของ
กฎหมายหลักนิติบัญญัติ

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง  - น.ส. มณีจันทร�  พึ่งภักดี
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

 - น.ส. มณีจันทร�  พึ่งภักดี
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

เป4นผู�เสนอราคารายเดียว สัญญาเลขที่ 
49/2561
ลว.30 มี.ค.61


