
ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 14,500.00              14,500.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวณัฐธิดา 15,000.00                     คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 146/2563

นิติกร  (กคต.) รักษาพล ขอบเขตและ ลงวันท่ี 3 มี.ค. 63

รายละเอียดการจ้าง

2 จ้างเปิด Port Lan 214.00                  เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 214.00            บมจ.ทีโอที 214.00                          รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.29/2563

จ านวน 1 จุด ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 10 มี.ค. 63

3 จ้างท าแฟ้มใส่ใบส าคัญ 49,200.00              49,200.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ผดุงชาติ 49,200.00        โรงพิมพ์ผดุงชาติ 49,200.00                     รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.30/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 17 มี.ค. 63

4 จ้างท าโครงการสารบรรณ 325,000.00            325,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ซีดีจี ซิสเต็มส์ 325,000.00      บจก.ซีดีจี ซิสเต็มส์ 325,000.00                    รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.31/2563

อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 31 มี.ค. 63

5 ซ้ือเจลล้างมือ 12,500.00              12,500.00         เฉพาะเจาะจง บจก.วัฒนากร เทรดด้ิง 12,500.00        บจก.วัฒนากร 12,500.00                     รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.17/2563

1980 เทรดด้ิง 1980 ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 มี.ค. 63

6 ซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ 4,900.00                เฉพาะเจาะจง บจก.ซันแอนด์จูปิเตอร์ 4,900.00         บจก.ซันแอนด์ 4,900.00                       รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.18/2563

ระบบอินฟาเรด จูปิเตอร์ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 20 มี.ค. 63

7 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 455,000.00            455,000.00       เฉพาะเจาะจง บมจ.ดิทโต้ 455,000.00      บมจ.ดิทโต้ 455,000.00                    รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.19/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 23 มี.ค. 63

8 ซ้ือน้ าด่ืม เม.ย. - ก.ย. 63 65,125.55              65,125.55         เฉพาะเจาะจง บจก.ไอ ซี พี น้ าด่ืม 65,125.55        บจก.ไอ ซี พี น้ าด่ืม 65,125.55                     รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.20/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 31 มี.ค. 63

9 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 20,430.00              20,430.00         เฉพาะเจาะจง บจก.รุ่งโรฒณ์บริการ 20,430.00        บจก.รุ่งโรฒณ์บริการ 20,430.00                     รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.21/2563

เม.ย. - ก.ย. 63 ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 31 มี.ค. 63

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 มีนาคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปรายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

10 จ้างเหมาท าความสะอาด 337,500.00            337,500.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เจเอสพี คลีนน่ิง 337,500.00      บจก.เจเอสพี คลีนน่ิง 337,500.00                    รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.32/2563

อาคารท่ีท าการ สคบ. ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 31 มี.ค. 63

(เม.ย. - ก.ย.63)

11 เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 423,078.00            423,078.00       เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 423,078.00      บมจ.ทีโอที 423,078.00                    รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.22/2563

เม.ย. - ก.ย. 63 ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 31 มี.ค. 63

12 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย 435,560.00            435,560.00       เฉพาะเจาะจง บจก.รักษาความ 435,560.00      บจก.รักษาความ 435,560.00                    รายการท่ีเสนอ สัญญาจ้างเลขท่ี 4/2563

ปี 2563 (เม.ย. - ก.ย. 63) ปลอดภัย อมร ปลอดภัย อมร ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 31 มี.ค. 63

อินเตอร์เนช่ันแนลฯ อินเตอร์เนช่ันแนลฯ

13 เช่าพ้ืนท่ีเก็บเอกสาร ปี 2563 116,844.00            116,844.00       เฉพาะเจาะจง บจก.กรุงเทพคลัง 116,844.00      บจก.กรุงเทพคลัง 116,844.00                    รายการท่ีเสนอ ข้อตกลงเลขท่ี 147/2563

(เม.ย. - ก.ย. 63) เอกสาร เอกสาร ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 31 มี.ค. 63

14 จ้างบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 700,000.00            700,000.00       e-bidding บจก.แอ็ดวานซ์ 695,000.00      บจก.แอ็ดวานซ์ 695,000.00                    ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 2/2563

ด้านฐานข้อมูล อินโนเวช่ัน อินโนเวช่ัน รายการท่ีเสนอ ลงวันท่ี 18 มี.ค. 63

บจก.เวอร์แซท 700,000.00      ตรงตามท่ีก าหนด

โซลูช่ัน

15 จ้างบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 840,000.00            840,000.00       e-bidding บจก.บิซโพเทนเชียล 836,000.00      บจก.บิซโพเทนเชียล 836,000.00                    ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 3/2563

ด้านบริการ บจก.ซินเนอร์ร่ี คอร์ปอ 839,000.00      รายการท่ีเสนอ ลงวันท่ี 18 มี.ค. 63

เรช่ัน (ประเทศไทย) ตรงตามท่ีก าหนด

บจก.ไอทีบีที 789,999.00      

คอร์ปอเรช่ัน

(บจก.ไอทีบีทีฯ เป็น

ผู้เสนอราคาต่ าสุด 

แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติ

ด้านเทคนิค)

วันท่ี 31 มีนาคม 2563

ล าดับท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
แบบ สขร.1


