
ราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 113,500.00            113,500.00       เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวกฤติยา 15,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 144/2562

สืบสวนสอบสวน แสงหิง่ห้อย ขอบเขตและ ลงวนัที่ 12 ก.พ. 62

(กคฉ.) รายละเอียดการจา้ง

2 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 113,500.00            113,500.00       เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวสุภาพร 15,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 145/2562

การเงินและบัญชี จนัทะกี ขอบเขตและ ลงวนัที่ 12 ก.พ. 62

(สงช.) รายละเอียดการจา้ง

3 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 136,200.00            136,200.00       เฉพาะเจาะจง 18,000.00        นางสาวอัสมา 18,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 146/2562

วเิคราะห์นโยบายและแผน วรโชคจนิดา ขอบเขตและ ลงวนัที่ 12 ก.พ. 62

(สผพ.) 136,200.00            136,200.00       18,000.00        นายสรณ์พัชร 18,000.00               รายละเอียดการจา้ง ข้อตกลงเลขที่ 147/2562

สรพรหม ลงวนัที่ 12 ก.พ. 62

4 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 110,500.00            110,500.00       เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายจริโชติ 15,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 148/2562

สืบสวนสอบสวน จดันอก ขอบเขตและ ลงวนัที่ 18 ก.พ. 62

(สปจ. ส่วนกลาง) 110,500.00            110,500.00       15,000.00        วา่ที่ร้อยตรีหญิง 15,000.00               รายละเอียดการจา้ง ข้อตกลงเลขที่ 149/2562

ระพีพรรณ หวงักลับ ลงวนัที่ 18 ก.พ. 62

5 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 110,500.00            110,500.00       เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวฉัตรมณี 15,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 150/2562

บริหารงานทั่วไป ดีรอด ขอบเขตและ ลงวนัที่ 18 ก.พ. 62

(สปจ.ส่วนกลาง) รายละเอียดการจา้ง

6 ซ้ือแฟ้มใส่เอกสาร เพือ่ใช้ใน 7,200.00               เฉพาะเจาะจง บจก.วฒันากร 7,200.00         บจก.วฒันากร 7,200.00                 รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.19/2562

โครงการอบรมสัมมนาฯ เทรดด้ิง 1980 เทรดด้ิง 1980 ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 8 ก.พ. 62

7 จา้งจดันิทรรศการด้านการ 450,000.00            450,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เมนิแอค 449,000.00      บจก.เมนิแอค 449,000.00              รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.34/2562

คุ้มครองผู้บริโภค วนัคุ้มครอง โปรด๊ักชั่น เฮ้าส์ โปรด๊ักชั่น เฮ้าส์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 28 ก.พ. 62

ผู้บริโภคไทย

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ ์ 2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

วันที ่28 กุมภาพันธ ์2562

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา

แบบ สขร.1
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ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

8 ซ้ือแฟ้มเอกสารส าหรับ 3,600.00               เฉพาะเจาะจง บจก.วฒันากร 3,600.00         บจก.วฒันากร 3,600.00                 รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.25/2562

โครงการจดัท าแผนการคุ้ม เทรดด้ิง 1980 เทรดด้ิง 1980 ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 22 ก.พ. 62

ครองผู้บริโภคอยา่งยัง่ยนื

9 ซ้ือซองพลาสติก เพือ่ใช้ 10,500.00             เฉพาะเจาะจง บจก.วฒันากร 10,500.00       บจก.วฒันากร 10,500.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.23/2562

โครงการวนัคุ้มครองผู้บริโภค เทรดด้ิง 1980 เทรดด้ิง 1980 ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 14 ก.พ. 62

ไทย

10 จา้งโครงการผลิตและเผย 94,600.00             เฉพาะเจาะจง บจก.เรดิคอล 89,000.00       บจก.เรดิคอล 89,000.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.32/2562

แพร่ส่ือประชาสัมพันธด้์าน คอนเซปต์ คอนเซปต์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 7 ก.พ. 62

การคุ้มครองผู้บริโภค

11 จา้งเพิม่หลอดไฟและ 11,830.00             เฉพาะเจาะจง นายบรรจง เนียมลอย 11,830.00       นายบรรจง 11,830.00               รายการที่เสนอ หนังสือขออนุมัติ

เปล่ียนหลอดไฟฟ้า เนียมลอย ถูกต้องตามที่ก าหนด ที่ นร 0301.09/127

ลงวนัที่ 1 ก.พ. 62

12 จา้งเช่าสถานที่จดัการประชุม 1,605.00               เฉพาะเจาะจง สถาบันการจดัการ 1,605.00         สถาบันการจดัการ 1,605.00                 รายการที่เสนอ หนังสือขออนุมัติ

สัมมนาเสริมสร้างความเข้ม ปัญญาภิวฒัน์ ปัญญาภิวฒัน์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ที่ นร 0301.09/1633

แข็งแก่ผู้บริโภคฯ ยคุ 4.0

13 เช่าห้องประชุมสัมมนาฯ 11,000.00             เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยนอร์ท 11,000.00       มหาวทิยาลัยนอร์ท 11,000.00               รายการที่เสนอ หนังสือขออนุมัติ

เชียงใหม่ เชียงใหม่ ถูกต้องตามที่ก าหนด ที่ นร 0301.09/174

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ ์ 2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

วันที ่28 กุมภาพันธ ์2562

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา

แบบ สขร.1


