
ราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 149,500.00            149,500.00       เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวพรรณราย 15,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 132/2562

วเิคราะห์นโยบายและแผน สุขก าเหนิด ขอบเขตและ ลงวนัที่ 3 ธ.ค. 61

(กพบ.) รายละเอียดการจา้ง

2 จา้งเหมาบริการนิติกร 149,500.00            149,500.00       เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวอาทิตยา 15,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 133/2562

(กกค.) ธมัมัญญู ขอบเขตและ ลงวนัที่ 3 ธ.ค. 61

รายละเอียดการจา้ง

3 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 149,500.00            149,500.00       เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายอรรถนนท์ 15,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 134/2562

สืบสวนสอบสวน อุรบุญนวลชาติ ขอบเขตและ ลงวนัที่ 3 ธ.ค. 61

(กคส.) รายละเอียดการจา้ง

4 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 142,500.00            142,500.00       เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวชุติกาญจน์ 15,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 135/2562

เผยแพร่ นุชนารถ ขอบเขตและ ลงวนัที่ 17 ธ.ค. 61

(กผป.) รายละเอียดการจา้ง

5 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 171,000.00            171,000.00       เฉพาะเจาะจง 18,000.00        นายอธสิรรค์ 18,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 136/2562

วเิคราะห์นโยบายและแผน ปาณะพรหมพัฒน์ ขอบเขตและ ลงวนัที่ 17 ธ.ค. 61

(สผพ.) รายละเอียดการจา้ง

6 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 142,500.00            142,500.00       เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายอิทธพิงศ์ 15,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 137/2562

ระบบงานคอมพิวเตอร์ เงินพุม่ ขอบเขตและ ลงวนัที่ 17 ธ.ค. 61

(ศูนยเ์ฝ้าระวงัฯ) รายละเอียดการจา้ง

7 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 14,059.80             เฉพาะเจาะจง บจก.โฟทีก้า 14,059.80       บจก.โฟทีก้า 14,059.80               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.13/2562

ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 12 ธ.ค. 61

8 ซ้ือชุดแก้วเบญจรงค์ 1,500.00               เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 1,500.00         หจก.แอล.เอ็น.เค 1,500.00                 รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.15/2562

โปรดักส์ โปรดักส์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 17 ธ.ค. 61

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธนัวาคม  2561

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

วันที ่ 31 ธนัวาคม 2561

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

9 จา้งท ากระเป๋าใส่เอกสาร 6,000.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ฤทัย 6,000.00         บจก.ฤทัย 6,000.00                 รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.21/2562

เพือ่ใช้ในโครงการอบรม ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 19 ธ.ค. 61

สัมมนาฯ

10 ซ้ือกรอบรูป เพือ่ใช้ใน 5,576.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.ดวงสมร 5,576.00         น.ส.ดวงสมร 5,576.00                 รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.16/2562

โครงการอบรมสัมมนาฯ บุญญานุสนธิ์ บุญญานุสนธิ์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 27 ธ.ค. 61

11 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 482,093.85            482,093.85       เฉพาะเจาะจง บจก.โฟทีก้า 482,093.85      บจก.โฟทีก้า 482,093.85              รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.17/2562

A.T.PMARKETING 484,538.80      ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 28 ธ.ค. 61

COMPANY LIMILTD

บจก.พีเค เอ็กซ์คลูซีฟ 489,535.70      

12 จา้งท ากระเป๋าใส่เอกสาร 1,500.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ฤทัย 1,500.00         บจก.ฤทัย 1,500.00                 รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.22/2562

เพือ่ใช้ในโครงการอบรม ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 25 ธ.ค. 61

13 ซ้ืออุปกรณ์ชุดทดสอบทาง 11,855.60             เฉพาะเจาะจง บจก.ยแูอนด์ว ีโฮลด้ิง 11,705.80       บจก.ยแูอนด์วี 11,705.80               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.14/2562

วทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือ (ไทยแลนด์)  โฮลด้ิง (ไทยแลนด์) ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 17 ธ.ค. 61

วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน

14 จา้งซ่อมประตู Exit Switch 4,990.00               เฉพาะเจาะจง บจก.อินโนเวชั่น 4,990.00         บจก.อินโนเวชั่น 4,990.00                 รายการที่เสนอ หนังสือขออนุมัติ

ควอลิทอล เทคโนโลยี ควอลิทอล เทคโนโลยี ถูกต้องตามที่ก าหนด ที่ นร 0301.09/1580

ลงวนัที่ 3 ธ.ค. 61

15 จา้งปรับปรุงระบบไฟส่อง 48,640.00             เฉพาะเจาะจง นายบรรจง เนียมลอย 48,640.00       นายบรรจง 48,640.00               รายการที่เสนอ หนังสือขออนุมัติ

สวา่ง ร้ือถอน ปล๊ักไฟ เนียมลอย ถูกต้องตามที่ก าหนด ที่ นร 0301.09/1603

ระบบแลน ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 61

รายชื่อผู้เสนอราคา

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธนัวาคม  2561

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

วันที ่ 31 ธนัวาคม 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

16 จา้งผลิตสกู๊ปด้านการ 50,000.00             เฉพาะเจาะจง บมจ.อสมท 50,000.00       บมจ.อสมท 50,000.00               ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.20/2562

คุ้มครองผู้บริโภค บจก.ทริปเปิล กราว 64,200.00       รายการที่เสนอ ลงวนัที่ 17 ธ.ค. 61

ตรงตามที่ก าหนด

17 จา้งผลิตสปอตวทิย ุ4 ภาค 250,000.00            249,750.00       เฉพาะเจาะจง บจก.รุ้งรชต 239,000.00      บจก.รุ้งรชต 239,000.00              ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.23/2562

ความยาว 1 นาที บรอดแคสต้ิง บรอดแคสต้ิง รายการที่เสนอ ลงวนัที่ 25 ธ.ค. 61

จ านวน 10,000 แผ่น บจก.เบลส พลัส 248,000.00      ตรงตามที่ก าหนด

18 เช่าสถานที่จดัโครงการประชุม 1,605.00               เฉพาะเจาะจง สถาบันการจดัการ 1,605.00         สถาบันการจดัการ 1,605.00                 รายการที่เสนอ หนังสือขออนุมัติ

สัมมนาฯ เร่ืองรู้เท่าทันการ ปัญญาภิวฒัน์ ปัญญาภิวฒัน์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ที่ นร 0301.09/1633

ใช้เทคโนโลยใีนยคุ 4.0 ลงวนัที่ 17 ธ.ค. 61

19 จา้งผลิตส่ือเผยแพร่ 199,000.00            199,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทริปเปิล บี 199,500.00      บจก.เบลส พลัส 199,000.00              ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.15/2562

ประชาสัมพันธด้์านการ เพลส รายการที่เสนอ ลงวนัที่ 3 ธ.ค. 61

คุ้มครองผู้บริโภค โรงพิมพ์แห่งจฬุา 210,000.00      ตรงตามที่ก าหนด

ลงกรณ์มหาวทิยาลัย

บจก.เบลส พลัส 199,000.00      

20 เช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 24,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ดี-นี แทรเวล 24,000.00       หจก.ดี-นี แทรเวล 24,000.00               ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.12/2562

ขนาด 50 ที่นั่ง ณ โรงแรม บจก.เอ็กแมน รายการที่เสนอ ลงวนัที่ 11 ธ.ค. 61

ไอยรา พัทยา จงัหวดัชลบุรี เอ็กซ์เพรส 24,500.00       ตรงตามที่ก าหนด

หจก.แพรวาทัวร์ 25,000.00       

21 จา้งถ่ายเอกสารพร้อม 1,800.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,800.00         ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,800.00                 รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.18/2562

เข้าเล่มโครงการสัมมนา ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 11 ธ.ค. 61

เร่ืองการวเิคราะห์ SWOT

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธนัวาคม  2561

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

วันที ่ 31 ธนัวาคม 2561

แบบ สขร.1


