
ราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 135,000.00            135,000.00       เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายธติิรัตน์ เพ็งล า 15,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 138/2562

สืบสวนสอบสวน ขอบเขตและ ลงวนัที่ 2 ม.ค. 62

(กคส.) รายละเอียดการจา้ง

2 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 135,000.00            135,000.00       เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายภีมเดช 15,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 139/2562

สืบสวนสอบสวน นิ่มทับทิม ขอบเขตและ ลงวนัที่ 2 ม.ค. 62

(ศูนยเ์ฝ้าระวงัฯ) รายละเอียดการจา้ง

3 จา้งเหมานิติกร 134,000.00            134,000.00       เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวเมธรีา 15,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 140/2562

(กคต.) ศรีสวสัด์ิ ขอบเขตและ ลงวนัที่ 4 ม.ค. 62

รายละเอียดการจา้ง

4 จา้งเปิด Port Lan 2,140.00               เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 2,140.00         บมจ.ทีโอที 2,140.00                 รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.29/2562

จ านวน 10 จดุ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 24 ม.ค. 62

5 จา้งเปิด Port Lan 428.00                 เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 428.00           บมจ.ทีโอที 428.00                   รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.30/2562

จ านวน 2 จดุ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 28 ม.ค. 62

6 จา้งเปิด Port Lan 214.00                 เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 214.00           บมจ.ทีโอที 214.00                   รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.28/2562

จ านวน 1 จดุ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 23 ม.ค. 62

7 ซ้ือวสัดุส านักงาน เพือ่ใช้ใน 140,108.37            140,108.37       เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนากิจ 140,108.37      ร้านพัฒนากิจ 140,108.37              ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.18/2562

โครงการฯ บจก.ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป 148,010.96      รายการที่เสนอ ลงวนัที่ 3 ม.ค. 62

OFFICE DIRECT 158,181.31      ตรงตามที่ก าหนด

8 ซ้ือแฟ้มใส่เอกสาร เพือ่ใช้ใน 9,600.00               เฉพาะเจาะจง บจก.วฒันากร 9,600.00         บจก.วฒันากร 9,600.00                 รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.19/2562

โครงการอบรมสัมมนาฯ เทรดด้ิง 1980 เทรดด้ิง 1980 ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 10 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

วันที ่31 มกราคม 2562

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกวงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปล าดับที่ รายชื่อผู้เสนอราคางานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

แบบ สขร.1



ราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

9 จา้งท าโครงการผลิตและ 500,000.00            500,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเอ็น 499,904.00      บจก.ดีเอ็น 499,904.00              รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.27/2562

เผยแพร่ประชาสัมพันธด้์าน บรอดคาสท์ บรอดคาสท์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 10 ม.ค. 62

การคุ้มครองผู้บริโภคฯ

10 จา้งยา้ยของจาก สคบ. 7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  แซ่โค้ว 7,000.00         นายมนตรี  แซ่โค้ว 7,000.00                 รายการที่เสนอ หนังสือขออนุมัติ

(แจง้วฒันะ) ไปส านักงาน ถูกต้องตามที่ก าหนด ที่ นร 0301.09/1637

คุ้มครองผู้บริโภคเขต 2 ลงวนัที่ 17 ธ.ค. 61

จงัหวดัชลบุรี

11 เช่าสถานที่จดัโครงการประชุม 12,000.00             เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย 12,000.00       มหาวทิยาลัย 12,000.00               รายการที่เสนอ หนังสือขออนุมัติ

สัมมนาฯ เร่ืองการปรับ เกษตรศาตร์ วทิยาเขต เกษตรศาตร์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ที่ นร 0301.09/38

เปล่ียนพฤติกรรมสู่การบริโภค ศรีราชา วทิยาเขตศรีราชา ลงวนัที่ 10 ม.ค. 62

ที่ยัง่ยนื (คร้ังที่1และคร้ังที่ 2)

12 เช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 66,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ดี-นี แทรเวล 66,000.00       หจก.ดี-นี แทรเวล 66,000.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.20/2562

ขนาด 50 ที่นั่ง ณ ภูเขางาม ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 22 ม.ค. 62

รีสอร์ท จงัหวดันครนายก

13 จา้งท ากระเป๋าใส่เอกสาร 13,400.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ฤทัย 13,400.00       บจก.ฤทัย 13,400.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.25/2562

เพือ่ใช้ในโครงการอบรม ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 7 ม.ค. 62

สัมมนาฯ

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

วันที ่31 มกราคม 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปผู้ได้รับการคัดเลือก

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2562

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้งวงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

แบบ สขร.1


