
ราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ซ้ือวสัดุส านักงาน 7,896.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ว ีซักเซส 7,896.00         บจก.ว ีซักเซส 7,896.00                      รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.26/2562

พร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ พร้ินต้ิง แอนด์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 6 มี.ค. 62

ดีไซน์

2 จา้งท ากระเป๋าใส่เอกสาร 25,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ราเฟีย 25,000.00       บจก.ราเฟีย 25,000.00                     รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.35/2562

เพือ่ใช้ในโครงการฯ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 12 มี.ค. 62

3 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 193,616.50            เฉพาะเจาะจง บจก.ดับเบิล้ เอ 193,616.50      บจก.ดับเบิล้ เอ 193,616.50                   ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.31/2562

ดิจติอล ซินเนอร์จี ดิจติอล ซินเนอร์จี รายการที่เสนอ ลงวนัที่ 27 มี.ค. 62

หจก.ณัฐนัย 243,906.50      ตรงตามที่ก าหนด

4 จา้งท ากระเป๋าใส่เอกสาร 5,000.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ราเฟีย 5,000.00         บจก.ราเฟีย 5,000.00                      รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.38/2562

เพือ่ใช้ในโครงการฯ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 27 มี.ค. 62

5 ซ้ือถังขยะพลาสติกแบบมี 3,664.75               เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 3,664.75         หจก.แอล.เอ็น.เค 3,664.75                      รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.30/2562

ฝาปิดและที่แขวนกระเป๋า โปรดักส์ โปรดักส์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 15 มี.ค. 62

6 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานและ 13,171.70             เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 13,171.70       หจก.แอล.เอ็น.เค 13,171.70                     รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.29/2562

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โปรดักส์ โปรดักส์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 15 มี.ค. 62

7 ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า 29,318.00             เฉพาะเจาะจง หจก.วรีวฒิุ เอ็นจเินีย 29,318.00       หจก.วรีวฒิุ 29,318.00                     รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.28/2562

ร่ิง แอนด์ คอนสตรัค เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 12 มี.ค. 62

ชั่น คอนสตรัคชั่น

8 จา้งทดสอบพิสูจน์สินค้าและ 15,716.16             เฉพาะเจาะจง อุตสาหรรมพัฒนา 15,716.16       อุตสาหรรมพัฒนา 15,716.16                     รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.36/2562

บริการที่ไม่ปลอดภัยฯ มูลนิธ ิสถาบันพัฒนา มูลนิธ ิสถาบนัพฒันา ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 22 มี.ค. 62

อุตสาหรรมส่ิงทอ อุตสาหรรมส่ิงทอ

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

วันที ่31 มีนาคม 2562

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1

แบบ สขร.1



ราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

9 ซ้ือวสัดุส านักงาน 79,583.00             เฉพาะเจาะจง บจก.วฒันากร 79,583.00       บจก.วฒันากร 79,583.00                     รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.27/2562

เทรดด้ิง 1980 เทรดด้ิง 1980 ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 12 มี.ค. 62

10 จา้งโครงการบ ารุงรักษา 765,000.00            765,000.00       e-bidding บจก.บิซโพเทนเชียล 728,900.00      บจก.บิซโพเทนเชียล 728,900.00                   ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.11/2562

ระบบสารสนเทศสนับสนุน เทรดด้ิง 1980 เทรดด้ิง 1980 รายการที่เสนอ ลงวนัที่ 11 มี.ค. 62

ด้านการบริการของ สคบ. บจก.ซินเนอร์ร่ี 745,000.00      ตรงตามที่ก าหนด

ประจ าปีงบประมาณ 2562 คอร์ปอเรชั่น

(ประเทศไทย)

11 จา้งท าระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1,295,200.00         1,270,733.00    e-bidding บจก.แอ็ดวานซ์ 1,250,000.00   บมจ.ทีโอที 984,400.00                   ราคาต่ าสุด สัญญาจา้งเลขที่ 12/2562

เพือ่บริหารยทุธศาสตร์การ อินโนเวชั่น รายการที่เสนอ ลงวนัที่ 29 มี.ค. 62

คุ้มครองผู้บริโภค เทคโนโลยี ตรงตามที่ก าหนด

บมจ.ทีโอที 984,400.00      

12 จา้งโครงการบ ารุงรักษาระบบ 850,000.00            850,000.00       e-bidding บจก.แอ็ดวานซ์ 845,000.00      บจก.แอ็ดวานซ์ 845,000.00                   ราคาต่ าสุด สัญญาจา้งเลขที่ 13/2562

สารสนเทศสนับสนุนงาน อินโนเวชั่น เทคโนโลยี อินโนเวชั่น รายการที่เสนอ ลงวนัที่ 13 มี.ค. 62

ด้านฐานข้อมูล ประจ าปี บจก.บิซโพเทนเชียล 850,000.00      เทคโนโลยี ตรงตามที่ก าหนด

งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

วันที ่31 มีนาคม 2562

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

แบบ สขร.1


