
ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จ้างจัดกิจกรรม สคบ. พบ 430,000.00            430,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ช้างไท เอ็นเทอร์ 430,000.00      บจก.ช้างไท 430,000.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.44/2563

ผู้บริโภค เทนเมนท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 2 มิ.ย 63

2 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer 8,346.00                เฉพาะเจาะจง บจก.พีเอ็ม ออโตเมช่ัน 8,346.00         บจก.พีเอ็ม 8,346.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.45/2563

Xerox ออโตเมช่ัน ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 2 มิ.ย 63

3 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 2,500.00                เฉพาะเจาะจง บจก.ราเฟีย 2,500.00         บจก.ราเฟีย 2,500.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.46/2563

เพ่ือใช้ในโครงการฯ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 9 มิ.ย 63

4 จ้างท าเส้ือประชาสัมพันธ์ฯ 68,400.00              เฉพาะเจาะจง บจก.สินวรา การ์เม้นท์ 68,400.00        บจก.สินวรา การ์เม้นท์ 68,400.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.50/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 10 มิ.ย 63

5 จ้างติดต้ังเดินสายเมนไฟฟ้า 23,500.00              เฉพาะเจาะจง ร้านพี อาร์ เซอร์วิส 23,500.00        ร้านพี อาร์ เซอร์วิส 23,500.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.51/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 12 มิ.ย 63

6 จ้างท าฉากก้ันอะคริลิคแบบใส 16,050.00              เฉพาะเจาะจง ร้านจิณณะ คัตต้ิง 16,050.00        ร้านจิณณะ คัตต้ิง 16,050.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.52/2563

เซอร์วิส เซอร์วิส ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 12 มิ.ย 63

7 จ้างติดต้ังโทรศัพท์ ส าหรับ 2,247.00               เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 2,247.00         บมจ.ทีโอที 2,247.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.53/2563

เคร่ืองโทรสาร ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 17 มิ.ย 63

8 จ้างปรับปรุงสาย UTP CAT6 35,000.00              เฉพาะเจาะจง นายภูเมธ  ศัพทะนาวิน 35,000.00        นายภูเมธ  35,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.54/2563

ศัพทะนาวิน ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 มิ.ย 63

9 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 6,500.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ราเฟีย 6,500.00         บจก.ราเฟีย 6,500.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.55/2563

เพ่ือใช้ในโครงการฯ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 25 มิ.ย 63

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 244,801.00            244,801.00       เฉพาะเจาะจง บจก.วัฒนากร 244,801.00      บจก.วัฒนากร 244,801.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.29/2563

เทรดด้ิง 1980 เทรดด้ิง 1980 ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 63

11 ซ้ือแก้วมัคเบญจรงค์ฯ 1,487.30               เฉพาะเจาะจง บจก.รอยัล เบญจรงค์ 1,487.30         บจก.รอยัล เบญจรงค์ 1,487.30                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.30/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 22 มิ.ย. 63

12 ซ้ือเคร่ืองไทยธรรมฯ 10,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้านชะลอมบุญ 10,000.00        ร้านชะลอมบุญ 10,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.31/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 22 มิ.ย. 63

13 จ้างพัฒนาระบบข้อมูลทะเบียน 6,886,800.00          6,886,800.00    e-bidding บจก.นิวเทคโนโลยี 6,766,000.00   บจก.อินฟรา พลัส 6,088,866.00           ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 8/2563

ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและ อินฟอร์เมช่ัน รายการท่ีเสนอ ลงวันท่ี 12 มิ.ย. 63

ธุรกิจตลาดแบบตรง บจก.แอ็ดวานซ์ 6,616,800.00   ตรงตามท่ีก าหนด

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ บจก.อินฟรา พลัส 6,088,866.00   

14 จ้างจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 1,800,000.00          1,892,710.00    e-bidding หจก.ส านักพิมพ์ฟิลิกซ์ ไม่ผ่านคุณสมบัติ บจก.เอกพิมพ์ไท 350,000.00              ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 9/2563

ในส่วนภูมิภาคให้กับคณะ เซ็นเตอร์ รายการท่ีเสนอ ลงวันท่ี 16 มิ.ย. 63

อนุกรรมการประจ าจังหวัด หจก.ภรณ์ภัทรสิน 1,699,999.00   ตรงตามท่ีก าหนด

บจก.อินฟินิต-โกรว์ 738,000.00       

บจก.สกายบุ๊กส์ 1,740,000.00     

บจก.โกลบ์เกิล ครีเอช่ัน 1,389,960.00     

บจก.สินทวีการพิมพ์ 1,306,470.00   

บจก.วีรณาเพรส 565,000.00      

บจก.เอกพิมพ์ไท 350,000.00      

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

บจก.เบอร์ด้า 942,670.00      

(ประเทศไทย)

บจก.พายซอฟท์ 1,194,659.00   

บจก.แกรนด์อาร์ต 1,380,300.00   

ครีเอทีฟ

บจก.บริโอ ซีจี 1,251,900.00   

คอร์ปอเรช่ัน

บจก.แมกซ์โมช่ัน ไม่ผ่านคุณสมบัติ

บจก.สยามพร้ินท์ 1,794,004.80   

บจก.เวิร์ค เฟมัส 1,023,455.00   

บจก.ยูโทเปี มีเดีย 970,000.00      

อินเตอร์เนช่ันแนล

(ประเทศไทย)

บจก.เนคทาร์ 1,600,000.00   

บจก.แพค เพรส 491,400.00      

บจก.ธนอรุณการพิมพ์ 450,900.00      

บมจ.อมรินทร์พร้ินต้ิง 436,560.00      

แอนด์ พับลิชช่ิง

หจก.แวรส์ ไอ แอม ไม่ผ่านคุณสมบัติ

บจก.ชอทเทล 1,082,840.00     

บจก.สมค าร่ าลือ 1,478,900.00     

บจก.ชู้สมีพร้ินแอนด์ 568,747.00       

ดีไซน์

บจก.โปรแอด กรุ๊ป ไม่ผ่านคุณสมบัติ

พลัส

บจก.ร่มเย็น มีเดีย 984,400.00      

บจก.เค.เอส ริสเชส 1,106,550.00   

บจก.แบรนด์ดิเพล็กซ์ 963,000.00      

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี 1,190,910.00   

และราชกิจจานุเบกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 948,000.00      

บจก.ทริปเป้ิล ครีเอทีฟ ไม่ผ่านคุณสมบัติ

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1


