
ราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 68,500.00              68,500.00        เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายจรรทร เชื้อวงศ์ 15,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 154/2562

ผู้ปฏิบัติงานรับสาย ขอบเขตและ ลงวนัที่ 15 พ.ค. 62

(ศรท.) รายละเอียดการจา้ง

2 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 68,500.00              68,500.00        เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวชไมพร 15,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 155/2562

การเงินและบัญชี ต้นแทน ขอบเขตและ ลงวนัที่ 15 พ.ค. 62

(สงช.) รายละเอียดการจา้ง

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน 21,376.46             21,376.46        เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 21,376.46       หจก.แอล.เอ็น.เค 21,376.46               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.45/2562

จ านวน 7 รายการ โปรดักส์ โปรดักส์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 31 พ.ค. 62

4 ซ้ือขาต้ังฉาก 3,156.50               3,156.50          เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 3,156.50         หจก.แอล.เอ็น.เค 3,156.50                 รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.46/2562

โปรดักส์ โปรดักส์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 31 พ.ค. 62

5 จา้งพิมพ์การ์ดเชิญ เพือ่ใช้ 2,772.37               เฉพาะเจาะจง บจก.ไอคอน ไอเดีย 2,772.37         บจก.ไอคอน ไอเดีย 2,772.37                 รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.49/2562

ในโครงการฯ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 17 พ.ค. 62

6 ซ้ือพวงมาลัย เพือ่ใช้ใน 11,784.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรัชฌา 11,784.00       นางสาวนิรัชฌา 11,784.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.38/2562

โครงการฯ อ่างค า อ่างค า ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 17 พ.ค. 62

7 จา้งท าแฟลชไดร์ฟ พร้อม 26,707.20             เฉพาะเจาะจง บจก.พรีเมี่ยม 26,707.20       บจก.พรีเมี่ยม 26,707.20               รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.50/2562

สกรีนโลโก้ เพือ่ใช้ใน เพอร์เฟค เพอร์เฟค ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 21 พ.ค. 62

โครงการ

8 ซ้ือแฟ้มพลาสติก เพือ่ใช้ใน 1,080.00               เฉพาะเจาะจง บจก.วฒันากร 1,080.00         บจก.วฒันากร 1,080.00                 รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.43/2562

โครงการฯ เทรดด้ิง 1980 เทรดด้ิง 1980 ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 22 พ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

วันที ่31 พฤษภาคม 2562

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

แบบ สขร.1



ราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

9 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,810.00               เฉพาะเจาะจง บจก.วฒันากร 1,810.00         บจก.วฒันากร 1,810.00                 รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.44/2562

เทรดด้ิง 1980 เทรดด้ิง 1980 ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 23 พ.ค. 62

10 จา้งท าเข็มกลัด สคบ. 16,050.00             เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 16,050.00       หจก.แอล.เอ็น.เค 16,050.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.51/2562

เพือ่ใช้ในโครงการฯ โปรดักส์ โปรดักส์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 22 พ.ค. 62

11 จา้งท าเส้ือสูท 109,000.00            เฉพาะเจาะจง ห้องเส้ือสยาม 109,000.00      ห้องเส้ือสยาม 109,000.00              รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.52/2562

เพือ่ใช้ในโครงการฯ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 22 พ.ค. 62

12 จา้งซ่อมเคร่ืองท าน้ าร้อน- 1,605.00               เฉพาะเจาะจง บจก.พีเอ็ม ออโตเมชั่น 1,605.00         บจก.พีเอ็ม 1,605.00                 รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.46/2562

น้ าเยน็ จ านวน 1 เคร่ือง (ประเทศไทย) ออโตเมชั่น ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 16 พ.ค. 62

(ประเทศไทย)

13 ซ้ือพวงมาลา วนัคล้ายวนั 1,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้มอร์นิ่งโรส 1,000.00         ร้านดอกไม้ 1,000.00                 รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.39/2562

สวรรคตฯ (รัชกาลที่ 9) มอร์นิ่งโรส ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 22 พ.ค. 62

14 จ้างท ากระเปา๋เพือ่ใช้ในโครงการ 3,500.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ฤทัย 3,500.00         บจก.ฤทัย 3,500.00                 รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.47/2562

กิจกรรมผู้ประกอบการไทยใส ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 16 พ.ค. 62

ในสังคมเพือ่การบริโภคฯ

15 ซ้ือหลอดไฟ LED 22,470.00             เฉพาะเจาะจง หจก.วรีวฒิุ 22,570.00       หจก.วรีวฒิุ 22,570.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.36/2562

เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 16 พ.ค. 62

คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

วันที ่31 พฤษภาคม 2562

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

16 เช่าอุปกรณ์แปลภาษา 173,780.00            149,800.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ยนูีค 149,800.00      บจก.ยนูีค 149,800.00              รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.41/2562

ทรานสเลชั่น ทรานสเลชั่น ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 22 พ.ค. 62

17 ซ้ือของที่ระลึกส าหรับผู้เข้า 184,000.00            181,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 181,900.00      หจก.แอล.เอ็น.เค 181,900.00              รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.44.1/2562

ประชุมอาเซียนฯ โปรดักส์ โปรดักส์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 22 พ.ค. 62

18 จา้งแสดงดนตรี 20,000.00             เฉพาะเจาะจง วทิยาลัยดุริยางคศิลป์ 20,000.00       วทิยาลัย 20,000.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.57/2562

มหาวทิยาลัยมหิดล ดุริยางคศิลป์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 22 พ.ค. 62

มหาวทิยาลัยมหิดล

19 จา้งจดัการแสดงเล้ียงต้อนรับ 36,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.อุตสาหกรรม 36,000.00       บจก.อุตสาหกรรม 36,000.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.55/2562

คณะกรรมการอาเซียนฯ ไหมไทย ไหมไทย ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 21 พ.ค. 62

20 เช่าสถานที่และอุปกรณ์ใน 152,000.00            152,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.คิง เพาเวอร์ 152,000.00      บจก.คิง เพาเวอร์ 152,000.00              รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.52/2562

การประชุมคณะกรรมการ โฮเทล เมเนจเมนท์ โฮเทล เมเนจเมนท์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 23 พ.ค. 62

อาเซียนฯ

21 จา้งท าสายคล้องคอ เพือ่ใช้ 16,050.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ว ีซัคเซส พร้ินต้ิง 16,050.00       บจก.ว ีซัคเซส 16,050.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.48/2562

ในโครงการฯ แอนด์ ดีไซน์ พร้ินต้ิง แอนด์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 17 พ.ค. 62

ดีไซน์

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

วันที ่31 พฤษภาคม 2562

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1



ราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

22 จา้งท านิทรรศการโครงการ 872,020.00            872,020.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เมนิแอค 869,871.48      บจก.เมนิแอค 869,871.48              รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.58/2562

ประชุมอาเซียน โปรด๊ักชั่น เฮ้าส์ โปรด๊ักชั่น เฮ้าส์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 23 พ.ค. 62

(เป็นไปตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง)

23 ซ้ือป้ายไม้ต้ังโต๊ะประจ าชาติ 26,001.00             เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 26,001.00       หจก.แอล.เอ็น.เค 26,001.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.40/2562

อาเซียน โปรด๊ักชั่น โปรด๊ักชั่น ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 23 พ.ค. 62

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

วันที ่31 พฤษภาคม 2562

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

แบบ สขร.1


