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ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

1 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ 3,400.00 ตกลงราคา  - ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล) 
ราคาทีเ่สนอ 3,400.00 บาท

ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล) ราคา
ทีเ่สนอ 3,400.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

2 ซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 8 รายการ 27,627.40 ตกลงราคา  - ห้างหุน้ส่วนจ ากัด                    
เจ.ท.ีซี.ซัพพลาย                       
ราคาทีเ่สนอ 27,627.40 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เจ.ท.ีซี.ซัพพลาย 
ราคาทีเ่สนอ 27,627.40 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์จ านวน 8 รายการ 96,619.93 ตกลงราคา  - บริษัท ท.ีเอ็น. แม็คเน็ท             
เซ็นเตอร์ จ ากัด                       
ราคาทีเ่สนอ 96,619.93 บาท

บริษัท ท.ีเอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ 
จ ากัด                                     
 ราคาทีเ่สนอ 96,619.93 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

 - บริษัท เอ.เค.ออฟฟิต ซัพพลาย    
 จ ากัด                                   
ราคาทีเ่สนอ 111,033.90 บาท

 - บริษัท ปุณณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด                                   
ราคาทีเ่สนอ 101,050.80 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง วันที ่1-30 เมษายน 2558

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
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4 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ 2,200.00 ตกลงราคา  - ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล)    
ราคาทีเ่สนอ 2,200.00 บาท

ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล) ราคา
ทีเ่สนอ 2,200.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,905.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)    
จ ากัด                                   
ราคาทีเ่สนอ 8,905.00 บาท

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด
 ราคาทีเ่สนอ 8,905.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 94,160.00 ตกลงราคา  - บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด     
ราคาทีเ่สนอ 94,160.00 บาท

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด ราคาที่
เสนอ 94,160.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน            จ านวน 2 
รายการ

96,300.00 ตกลงราคา  - บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย)       
จ ากัด                                  
ราคาทีเ่สนอ 96,300.00 บาท

บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 96,300.00 บาท

จัดซ้ือจากตัวแทนผู้จัด
จ าหน่ายโดยตรง

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน              จ านวน 2
 รายการ

98,975.00 ตกลงราคา  - บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 98,975.00 บาท

บริษัท  ริโก้ (ประเทศไทย)  จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 98,975.00 บาท

จัดซ้ือจากตัวแทน        ผู้
จัดจ าหน่ายโดยตรง
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9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์            จ านวน 
2 รายการ

7,329.50 ตกลงราคา  - บริษัท  กาญจนกิตต์ิ มาร์เก็ตต้ิง   
จ ากัด                                   
ราคาทีเ่สนอ 7,329.50 บาท

บริษัท  กาญจนกิตต์ิ มาร์เก็ตต้ิง  
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 7,329.50 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19,054.56 ตกลงราคา  - บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย)     
จ ากัด                                   
ราคาทีเ่สนอ 19,054.56 บาท

บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 19,054.56 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

11 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองฟอกอากาศ 6,206.00 ตกลงราคา  - ร้าน บ.สัน เซอร์วิส                  
ราคาทีเ่สนอ 6,206.00 บาท

ร้าน บ.สัน เซอร์วิส                     
ราคาทีเ่สนอ 6,206.00 บาท

12 จ้างจัดท าปกแฟ้มและใบ
ประกาศนียบัตร รุ่นที ่12

18,009.00 ตกลงราคา  - โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย               
ธรรมศาสตร์                           
ราคาทีเ่สนอ 18,009.00 บาท

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ราคาทีเ่สนอ 18,009.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

13 จ้างจัดท าแบบทดสอบ 10,500.00 ตกลงราคา  - บริษัท  พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากัด          
 ราคาทีเ่สนอ 10,500.00 บาท

บริษัท  พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากัด              
ราคาทีเ่สนอ 10,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

14 จ้างจัดท าปกแฟ้มและใบ
ประกาศนียบัตร รุ่นที ่12

10,494.00 ตกลงราคา  - โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย               
ธรรมศาสตร์                           
ราคาทีเ่สนอ 10,494.00 บาท

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ราคาทีเ่สนอ 10,494.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
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15 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

3,322.35 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ        
 จ ากัด                                  
ราคาทีเ่สนอ 3,322.35 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,322.35 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

16 จ้างหุม้เบาะชุดโซฟา 16,050.00 ตกลงราคา  - ร้าน S.K. เบาะยนต์                 
ราคาทีเ่สนอ 16,050.00 บาท

ร้าน S.K. เบาะยนต์                   
ราคาทีเ่สนอ 16,050.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว


