
ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 22,500.00              22,500.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวนิลาวรรณ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 286/2563

นิติกร  (กกค.) ทนันชัย ขอบเขตและ ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

รายละเอียดการจ้าง

2 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 22,500.00              22,500.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวกันภิรมย์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 287/2563

สืบสวนสอบสวน สิงหา ขอบเขตและ ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

(กคฉ.) รายละเอียดการจ้าง

3 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 112,500.00            22,500.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายณัฐวัตร์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 288/2563

นิติกร  (กคต.) วรรณสุข ขอบเขตและ ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

22,500.00         15,000.00        นางสาวนลินี 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 289/2563

ศรีเมือง ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 22,500.00        15,000.00        นางสาวสายสุรีย์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 290/2563

สืบสวนสอบสวน  (กคต.) กุนยอด ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

22,500.00        15,000.00        นางสาวนิภาวรรณ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 291/2563

ลีพุฒ ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

22,500.00        15,000.00        นายฐิติพงษ์ พรศิริ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 292/2563

ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

4 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 22,500.00              22,500.00        เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวกาญจนา 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 293/2563

สืบสวนสอบสวน  (กคส.) แสงสว่าง ขอบเขตและ ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

รายละเอียดการจ้าง

5 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 45,000.00              22,500.00        เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวพิมพ์ทิพย์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 294/2563

สืบสวนสอบสวน  (ศรท.) พรหมเกิด ขอบเขตและ ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

22,500.00        15,000.00        นายพีรพัฒน์ 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 295/2563

ไกรสิทธิพงศ์ ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

6 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 76,500.00              22,500.00        เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวสุกัลยา 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 296/2563

วิเคราะห์นโยบายและแผน ถมพูล ขอบเขตและ ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

(สผพ.) รายละเอียดการจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 สิงหาคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 27,000.00        เฉพาะเจาะจง 18,000.00        นายชิตดนัย 18,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 297/2563

สืบสวนสอบสวน ตปท . ศรีกนก ขอบเขตและ ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

(สผพ.) 27,000.00        18,000.00        นายธนกร ธวัชวงศ์ 18,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 298/2563

ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

7 จ้างเปิด Port Lan 214.00                  เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 214.00            บมจ.ทีโอที 214.00                    รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.65/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 3 ส.ค. 63

8 จ้างเปิด Port Lan 428.00                  เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 428.00            บมจ.ทีโอที 428.00                    รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.66/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 3 ส.ค. 63

9 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 4,500.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปป้ี 4,500.00         ร้านเอ้ ก๊อปป้ี 4,500.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.67/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 4 ส.ค. 63

10 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 4,500.00                เฉพาะเจาะจง นางเครือวัลย์ 4,500.00         นางเครือวัลย์ 4,500.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.68/2563

ทอดชัยภูมิ ทอดชัยภูมิ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 4 ส.ค. 63

11 จ้างงานสร้างสาย Lan และ 15,000.00              15,000.00        เฉพาะเจาะจง นายภูเมธ ศัพทะนาวิน 15,000.00        นายภูเมธ 15,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.69/2563

Outlet ศัพทะนาวิน ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 11 ส.ค. 63

12 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 10,800.00              10,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปป้ี 10,800.00        ร้านเอ้ ก๊อปป้ี 10,800.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.70/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 14 ส.ค. 63

13 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 10,800.00              10,800.00         เฉพาะเจาะจง นางเครือวัลย์ 10,800.00        นางเครือวัลย์ 10,800.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.71/2563

ทอดชัยภูมิ ทอดชัยภูมิ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 14 ส.ค. 63

14 จ้างติดต้ัง Outlet 7,500.00               เฉพาะเจาะจง นายภูเมธ ศัพทะนาวิน 7,500.00         นายภูเมธ 7,500.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.72/2563

ศัพทะนาวิน ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 สิงหาคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

15 จ้างเดินสายติดต้ังไฟ 14,000.00              14,000.00        เฉพาะเจาะจง นายบรรจง เนียมลอย 14,000.00        นายบรรจง เนียมลอย 14,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.73/2563

ฟลูออเรสเซนซ์ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

16 จ้างงานสร้างสาย Lan และ 45,000.00              45,000.00        เฉพาะเจาะจง นายภูเมธ ศัพทะนาวิน 45,000.00        นายภูเมธ 45,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.74/2563

Outlet ศัพทะนาวิน ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

17 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 2,800.00                เฉพาะเจาะจง บจก.ฤทัย 2,800.00         บจก.ฤทัย 2,800.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.75/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 19 ส.ค. 63

18 จ้างเปิด Port Lan 428.00                  เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 428.00            บมจ.ทีโอที 428.00                    รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.76/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 ส.ค. 63

19 จ้างปรับปรุงห้องฝ่ายเฝ้าระวัง 37,400.00              37,400.00        เฉพาะเจาะจง นายภูเมธ ศัพทะนาวิน 37,400.00        นายภูเมธ 37,400.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.77/2563

ตรวจสอบโฆษณา ศัพทะนาวิน ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 ส.ค. 63

20 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 4,000.00                เฉพาะเจาะจง บจก.ฤทัย 4,000.00         บจก.ฤทัย 4,000.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.78/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 ส.ค. 63

21 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 3,500.00                เฉพาะเจาะจง นางเครือวัลย์ 3,500.00         นางเครือวัลย์ 3,500.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.79/2563

ทอดชัยภูมิ ทอดชัยภูมิ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 ส.ค. 63

22 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 7,000.00               2,730.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปป้ี 2,730.00         ร้านเอ้ ก๊อปป้ี 2,730.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.80/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 27 ส.ค. 63

23 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 18,210.00              18,210.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปป้ี 18,210.00        ร้านเอ้ ก๊อปป้ี 18,210.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.81/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 27 ส.ค. 63

วันท่ี 31 สิงหาคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

24 จ้างท าประกาศนียบัตร 3,500.00               เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ผดุงชาติ 3,500.00         โรงพิมพ์ผดุงชาติ 3,500.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.82/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 28 ส.ค. 63

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,290.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเอสเซ็นเตอร์ 4,290.00         ร้านเอ็นเอสเซ็นเตอร์ 4,290.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.37/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 5 ส.ค. 63

26 ซ้ือแจกันดอกไม้ 1,500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านแหม่มปากคลอง 1,500.00         ร้านแหม่มปากคลอง 1,500.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.38/2563

ตลาด ตลาด ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 6 ส.ค. 63

27 เช่ารถบัสปรับอากาศ 24,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.แวนด้า 202 24,000.00        หจก.แวนด้า 202 24,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.39/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 13 ส.ค. 63

28 เช่ารถบัสปรับอากาศ 24,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.แวนด้า 202 24,000.00        หจก.แวนด้า 202 24,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.40/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

29 เช่ารถบัสปรับอากาศ 24,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.แวนด้า 202 24,000.00        หจก.แวนด้า 202 24,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.41/2563

เพ่ือใช้เดินทางไปสัมมนาฯ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค. 63

ในวันท่ี 22-23 ส.ค.63

30 เช่ารถบัสปรับอากาศ 27,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.แวนด้า 202 27,000.00        หจก.แวนด้า 202 27,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.42/2563

เพ่ือใช้เดินทางไปสัมมนาฯ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค. 63

ในวันท่ี 21-22 ส.ค.63

31 ซ้ือกระดาษเอ 4 238,519.05            238,519.05       เฉพาะเจาะจง บจก.ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล 238,519.05      บจก.ด๊ับเบ้ิล เอ 238,519.05              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.43/2563

ซินเนอร์จี ดิจิตอล ซินเนอร์จี ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค. 63

32 ซ้ือกล่องกระดาษใส่เอกสาร 3,210.00                เฉพาะเจาะจง บจก.กรุงเทพคลัง 3,210.00         บจก.กรุงเทพคลัง 3,210.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.44/2563

เอกสาร เอกสาร ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 ส.ค. 63

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 สิงหาคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

33 ซ้ือปากกาลูกล่ืนสีน้ าเงิน 1,050.00                เฉพาะเจาะจง บจก.วัฒนากร เทรดด้ิง 1,050.00         บจก.วัฒนากร 1,050.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.45/2563

1980 เทรดด้ิง 1980 ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 ส.ค. 63

34 เช่ารถบัสปรับอากาศ 24,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.แวนด้า 202 24,000.00        หจก.แวนด้า 202 24,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.46/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 ส.ค. 63

35 จ้างพัฒนาระบบไกล่เกล่ีย 6,873,200.00          6,873,200.00    e-bidding บจก.บิซโพเทนเชียล 6,696,000.00    บจก.บิซโพเทนเชียล 6,696,000.00            รายการท่ีเสนอ สัญญาจ้างเลขท่ี 11/2563

ข้อพิพาทออนไลน์ฯ บจก.แอ็ดวานซ์ 6,642,000.00    ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 6 ส.ค. 63

อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี และเป็นผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 สิงหาคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1


