
ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 14,500.00              14,500.00        เฉพาะเจาะจง 14,500.00        นางสาวนีรชา 14,500.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 165/2562

สืบสวนสอบสวน วรกุลเมธี ขอบเขตและ ลงวันท่ี 2 ก.ย. 62

(กคส.) รายละเอียดการจ้าง

2 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 11,000.00              11,000.00        เฉพาะเจาะจง 11,000.00        นางสาวสราทิพย์ 11,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 166/2562

วิเคราะห์นโยบายและแผน ศรีแป๊ะสัจจา ขอบเขตและ ลงวันท่ี 9 ก.ย. 62

(สผพ.) นายภัทรดนัย 11,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 167/2562

วงศ์ศิริ ลงวันท่ี 9 ก.ย. 62

3 เช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 24,000.00              24,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ดี นี แทรเวล 24,000.00        หจก.ดี นี แทรเวล 24,000.00                ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.80/2562

เพ่ือใช้เดินทางไปสัมมนา หจก.แพรวา ทัวร์ 29,000.00        รายการท่ีเสนอ ลงวันท่ี 17 ก.ย. 62

ณ จ.นครราชสีมา บจก.เอ็กแมน 28,500.00        ตรงตามท่ีก่าหนด

เอ็กซ์เพรส

4 เช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 54,000.00              54,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ดี นี แทรเวล 54,000.00        หจก.ดี นี แทรเวล 54,000.00                ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.82/2562

เพ่ือใช้เดินทางไปสัมมนา หจก.แพรวา ทัวร์ 56,000.00        รายการท่ีเสนอ ลงวันท่ี 17 ก.ย. 62

ณ จ.ชลบุรี บจก.เอ็กแมน 59,000.00        ตรงตามท่ีก่าหนด

เอ็กซ์เพรส

5 จ้างทดสอบสินค้าท่ีอาจไม่ 46,866.00              46,866.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ห้องปฏิบัติการ 46,866.00        บจก.ห้องปฏิบัติการ 46,866.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.78/2562

ปลอดภัยและสินค้าท่ีเป็นกรณี กลาง (ประเทศไทย) กลาง (ประเทศไทย) ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 4 ก.ย. 62

เร่งด่วน คร้ังท่ี 3

6 ซ้ือกรอบใส่วุฒิบัตรโครงการ 27,250.00              17,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดวงสมร 17,000.00        น.ส.ดวงสมร 17,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.83/2562

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสา บุญญานุสนธ์ิ บุญญานุสนธ์ิ ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 17 ก.ย. 62

สมัครคุ้มครองผู้บริโภค 

(อสคบ. รุ่นท่ี 1)

7 จ้างตกแต่งสถานท่ี เวที และพิธี 275,250.00            275,246.80       เฉพาะเจาะจง บจก.สามก๊ก อีเว้น 275,246.80      บจก.สามก๊ก อีเว้น 275,246.80              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.90/2562

เปิดงาน พร้อมติดต้ังโครงการ เอเจนซ่ี เอเจนซ่ี ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 23 ก.ย. 62

งานประกาศเจตนารมณ์การ

เช่ือมโยงข้อมูลสู่ Big Data

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 30 กันยายน 2562

ล่าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

8 จ้างติดต้ัง Outlet พร้อมสาย 9,523.00               เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 9,523.00         บมจ.ทีโอที 9,523.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.81/2562

Lan จ่านวน 1 ชุด ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 11 ก.ย. 62

9 จ้างเปิด Port Lan 214.00                  เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 214.00            บมจ.ทีโอที 214.00                    รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.82/2562

จ่านวน 1 จุด ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 11 ก.ย. 62

10 ซ้ือวัสดุส่านักงานเพ่ือใช้ใน 141,879.84            141,879.84       เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนากิจ 141,879.84      ร้านพัฒนากิจ 141,879.84              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.77/2562

การสนับสนุนการด่าเนินงาน ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 4 ก.ย. 62

ของคณะอนุกรรมการฯ ใน

ส่วนภูมิภาค

11 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 78,270.50              78,270.50        เฉพาะเจาะจง บจก.ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล 78,270.50        บจก.ด๊ับเบ้ิล เอ 78,270.50                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.76/2562

เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการ ซินเนอร์จี ดิจิตอล ซินเนอร์จี ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 4 ก.ย. 62

ด่าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ

12 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 326,489.10            326,489.10       เฉพาะเจาะจง บจก.ฟิวช่ัน โซลูช่ัน 326,489.10      บจก.ฟิวช่ัน โซลูช่ัน 326,489.10              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.92/2562

ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 30 ก.ย. 62

13 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 216,675.00            216,675.00       เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพ์แคส 216,675.00      บจก.คอมพ์แคส 216,675.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.86/2562

เทคโนโลยี เทคโนโลยี ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 17 ก.ย. 62

14 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 227,813.70            227,813.70       เฉพาะเจาะจง บจก.ฐาปนกร บิลเดอร์ 227,813.70      บจก.ฐาปนกร 227,813.70              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.85/2562

บิลเดอร์ ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 17 ก.ย. 62

15 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 101,000.00            101,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 100,759.76      หจก.แอล.เอ็น.เค 100,759.76              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.79/2562

โปรดักส์ โปรดักส์ ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 9 ก.ย. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 30 กันยายน 2562

ล่าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

16 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 498,610.00            498,610.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ฟิวช่ัน โซลูช่ัน 489,525.00      บจก.ฟิวช่ัน โซลูช่ัน 489,525.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.84/2562

ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 17 ก.ย. 62

17 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,980.00              10,980.00        เฉพาะเจาะจง บจก.แอ็ดวานซ์ 10,980.00        บจก.แอ็ดวานซ์ 10,980.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.91/2562

อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 27 ก.ย. 62

18 ซ้ือหลอดไฟ 12,900.00              12,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเอสเซ็นเตอร์ 12,900.00        ร้านเอ็นเอสเซ็นเตอร์ 12,900.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.47/2562

ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 4 ก.ย. 62

19 จ้างท่ากระเป๋าส่าหรับใส่ 5,000.00               5,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านธัญรัตน์  เรืองไสว 5,000.00         ร้านธัญรัตน์  5,000.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.91/2562

เอกสาร เรืองไสว ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 25 ก.ย. 62

20 จ้างท่าตรายาง 27,317.10              27,317.10        เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 27,317.10        หจก.แอล.เอ็น.เค 27,317.10                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.60/2562

โปรดักส์ โปรดักส์ ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 10 ก.ย. 62

21 ซ้ือปากกาลูกล่ืน หมึกสีน่้าเงิน 2,000.00               2,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 2,000.00         หจก.แอล.เอ็น.เค 2,000.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.87/2562

โปรดักส์ โปรดักส์ ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 20 ก.ย. 62

22 จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม 5,000.00               5,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปป้ี 5,000.00         ร้านเอ้ ก๊อปป้ี 5,000.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.92/2562

เอกสาร ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 27 ก.ย. 62

23 ค่าบริการโดเมน 856.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.ที.เอช.นิค 856.00            บจก.ที.เอช.นิค 856.00                    รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.93/2562

ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 30 ก.ย. 62

24 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 489,987.24            489,987.24       เฉพาะเจาะจง บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ 489,987.24      บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ 489,987.24              ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.75/2562

คอร์ปอเรช่ัน คอร์ปอเรช่ัน รายการท่ีเสนอ ลงวันท่ี 4 ก.ย. 62

หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ 504,205.40      ตรงตามท่ีก่าหนด

ซัพพลาย

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 30 กันยายน 2562

ล่าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

25 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 12,957.70              12,957.70        เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 12,957.70        หจก.แอล.เอ็น.เค 12,957.70                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.78/2562

โปรดักส์ โปรดักส์ ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 6 ก.ย. 62

26 จ้างท่ากระเป๋าใส่เอกสาร 50,000.00              50,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธัญรัตน์ เรืองไสว 50,000.00        ร้านธัญรัตน์ เรืองไสว 50,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.79/2562

เพ่ือใช้ในโครงการ ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 6 ก.ย. 62

27 จ้างท่ากระเป๋าใส่เอกสาร 100,000.00            100,000.00       เฉพาะเจาะจง บางศรีเมือง สตูดิโอ 100,000.00      บางศรีเมือง สตูดิโอ 100,000.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.83/2562

เพ่ือใช้ในโครงการ ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 11 ก.ย. 62

28 จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม 486,000.00            486,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.สกายบุ๊กส์ 486,000.00      บจก.สกายบุ๊กส์ 486,000.00              ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.87/2562

คู่มือการปฏิบัติงานการคุ้มครอง บจก.พี เอ็น เค 532,860.00      รายการท่ีเสนอ ลงวันท่ี 16 ก.ย. 62

ผู้บรโภคส่วนภูมิภาค แอนด์สกาย พร้ินติงส์ ตรงตามท่ีก่าหนด

29 ซ้ือป่ินโต เพ่ือรณรงค์และ 36,400.00              36,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอส เซ็นเตอร์ 36,400.00        ร้านเอ็น เอส 36,400.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.81/2562

ส่งเสริมการลดใช้พลาสติก เซ็นเตอร์ ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 17 ก.ย. 62

30 เช่าห้องประชุมในโครงการ 40,000.00              40,000.00        เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40,000.00        มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.88/2562

ประชุมสัมมนาเสริมสร้างเครือ นครราชสีมา นครราชสีมา ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 23 ก.ย. 62

ข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน

ภูมิภาค

31 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 179,546.00            179,546.00       เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพ์แคส 179,546.00      บจก.คอมพ์แคส 179,546.00              ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.89/2562

เทคโนโลยี เทคโนโลยี รายการท่ีเสนอ ลงวันท่ี 24 ก.ย. 62

TRUE Function 245,532.90      ตรงตามท่ีก่าหนด

32 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 500.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.วัฒนากร 500.00            บจก.วัฒนากร 500.00                    รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.90/2562

เทรดด้ิง 1980 เทรดด้ิง 1980 ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 25 ก.ย. 62

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 30 กันยายน 2562

ล่าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

33 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 76,403.54              76,403.54        เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนากิจ 76,403.54        ร้านพัฒนากิจ 76,403.54                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.94/2562

ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 30 ก.ย. 62

34 จ้างท่าห้องผู้อ่านวยการกอง 75,221.00              75,221.00        เฉพาะเจาะจง ร้านวีรวุฒิ เอ็นจิเนียร่ิง 75,221.00        ร้านวีรวุฒิ เอ็นจิเนียร่ิง 75,221.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.86/2562

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แอนด์คอนสตรัคช่ัน แอนด์คอนสตรัคช่ัน ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 13 ก.ย. 62

35 จ้างงานเดินสายติดต้ังหลอดไฟ 3,500.00               3,500.00          เฉพาะเจาะจง นายบรรจง  เนียมลอย 3,500.00         นายบรรจง  3,500.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.88/2562

ฟลูออเรสเซนซ์สะท้อนแสง เนียมลอย ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 17 ก.ย. 62

36 จ้างปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน 17,130.00              17,130.00        เฉพาะเจาะจง นายบรรจง  เนียมลอย 17,130.00        นายบรรจง  17,130.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.85/2562

(ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ) เนียมลอย ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 11 ก.ย. 62

37 จ้างงานวางรางเก็บสายไฟ 2,800.00               2,800.00          เฉพาะเจาะจง นายบรรจง  เนียมลอย 2,800.00         นายบรรจง  2,800.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.84/2562

และสายแลน เนียมลอย ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 11 ก.ย. 62

38 จ้างซ่อมแซมขาโต๊ะ 3,745.00               3,745.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ฐาปนกร บิลเดอร์ 3,745.00         บจก.ฐาปนกร 3,745.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.77/2562

ห้องประชุม 4 บิลเดอร์ ถูกต้องตามท่ีก่าหนด ลงวันท่ี 2 ก.ย. 62

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 30 กันยายน 2562

ล่าดับท่ี

แบบ สขร.1


