
ราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จา้งเหมาบริการพนักงาน 30,030.00             30,030.00        เฉพาะเจาะจง 10,010.00        นางสาวชันษา 10,010.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 156/2562

ทั่วไป ปิน่ค า ขอบเขตและ ลงวนัที่ 1 ก.ค. 62

(สพท.) รายละเอียดการจา้ง

2 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 45,000.00             45,000.00        เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายปฐมพงษ์ 15,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 157/2562

สืบสวนสอบสวน คงทองสังข์ ขอบเขตและ ลงวนัที่ 1 ก.ค. 62

(กคฉ.) รายละเอียดการจา้ง

3 จา้งเหมาบริการนิติกร 45,000.00             45,000.00        เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวเมระวี 15,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 158/2562

(กกค.) จอกเกล็ด ขอบเขตและ ลงวนัที่ 1 ก.ค. 62

รายละเอียดการจา้ง

4 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 45,000.00             45,000.00        เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายวตุตินันท์ 15,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 159/2562

สืบสวนสอบสวน จนัทร์ศรี ขอบเขตและ ลงวนัที่ 1 ก.ค. 62

(ศูนยเ์ฝ้าระวงัฯ) 45,000.00             45,000.00        15,000.00        นางสาวมณฑิยา 15,000.00               รายละเอียดการจา้ง ข้อตกลงเลขที่ 160/2562

จู้สวสัด์ิ ลงวนัที่ 1 ก.ค. 62

5 ซ้ือวสัดุส านักงาน 48,947.10             เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนากิจ 48,947.10       ร้านพัฒนากิจ 48,947.10               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.51/2562

ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 8 ก.ค. 62

6 จา้งท ากระเป๋าใส่เอกสาร 6,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านบางศรีเมือง 6,000.00         ร้านบางศรีเมือง 6,000.00                 รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.66/2562

เพือ่ใช้ในโครงการฯ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 12 ก.ค. 62

7 จา้งท ากระเป๋าใส่เอกสาร 13,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบางศรีเมือง 13,500.00       ร้านบางศรีเมือง 13,500.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.67/2562

เพือ่ใช้ในโครงการฯ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 12 ก.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

วันที ่31 กรกฎาคม 2562

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1
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หรือจา้ง

8 จา้งซ่อมเคร่ืองโทรสาร 2,354.00               เฉพาะเจาะจง บจก.พีเอ็ม ออโตเมชั่น 2,354.00         บจก.พีเอ็ม 2,354.00                 รายการที่เสนอ หนังสือขออนุมัติ

จ านวน 1 เคร่ือง (ประเทศไทย) ออโตเมชั่น ถูกต้องตามที่ก าหนด ที่ นร 0301.09/832

(ประเทศไทย) ลงวนัที่ 10 ก.ค. 62

9 จา้งเปิด Port Lan 214.00                 เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 214.00           บมจ.ทีโอที 214.00                   รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.70-1/2562

จ านวน 1 จดุ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 30 ก.ค. 62

10 จา้งซ่อมเคร่ืองโทรสาร 1,872.50               เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็กเปอร์ท 1,872.50         บจก.เอ็กเปอร์ท 1,872.50                 รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.64/2562

จ านวน 1 เคร่ือง โซลูชั่น แอนด์ โซลูชั่น แอนด์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 2 ก.ค. 62

เซอร์วสิ เซอร์วสิ

11 ซ้ือน้ าด่ืม (เพิม่เติม) 35,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ไอ ซี พี น้ าด่ืม 35,000.00       บจก.ไอ ซี พี น้ าด่ืม 35,000.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.49/2562

ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 4 ก.ค. 62

12 เช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 25,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ดี นี แทรเวล 25,000.00       หจก.ดี นี แทรเวล 25,000.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.52/2562

เพือ่ใช้เดินทางไปสัมมนา ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 12 ก.ค. 62

ณ จ.ปราจนีบุรี

13 เช่ารถตู้ไม่ประจ าทาง 76,800.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ดี นี แทรเวล 76,800.00       หจก.ดี นี แทรเวล 76,800.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.54/2562

เพือ่ใช้เดินทางไปสัมมนา ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 30 ก.ค. 62

ณ จ.อุดรธานี ชลบุรี สระแก้ว

มุกดาหาร ฉะเชิงเทรา

และระยอง

14 เช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 24,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ดี นี แทรเวล 24,000.00       หจก.ดี นี แทรเวล 24,000.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.58/2562

เพือ่ใช้เดินทางไปสัมมนา ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 31 ก.ค. 62

ณ จ.เพชรบุรี

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

วันที ่31 กรกฎาคม 2562
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15 ซ้ือเคร่ืองชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 42,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.แบงเทรดด้ิง 41,000.00       บจก.แบงเทรดด้ิง 41,000.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.56/2562

2 ต าแหน่ง 1992 1992 ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 30 ก.ค. 62

16 ซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 7,383.00               เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 7,383.00         หจก.แอล.เอ็น.เค 7,383.00                 รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.57/2562

2 บานเปิดพร้อมกุญแจล็อค โปรดักส์ โปรดักส์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 30 ก.ค. 62

17 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 165,870.00            165,870.00       เฉพาะเจาะจง บจก.แอ็ดวานซ์ 165,870.00      บจก.แอ็ดวานซ์ 165,870.00              รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.55/2562

อินโนเวชั่น อินโนเวชั่น ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 30 ก.ค. 62

เทคโนโลยี เทคโนโลยี

18 จา้งซ่อมเคร่ืองตอกบัตร 1,500.00               เฉพาะเจาะจง ร้านไทมเมอร์เชล 1,500.00         ร้านไทมเมอร์เชล 1,500.00                 รายการที่เสนอ หนังสือขออนุมัติ 

(สปจ. นครปฐม) เซอร์วสิ เซอร์วสิ ถูกต้องตามที่ก าหนด ที่ นร 0301.09/749

ลงวนัที่ 12 ก.ค. 62

19 ซ้ือใบพัดลม ขนาด 18 นิ้ว 203.30                 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 203.30           หจก.แอล.เอ็น.เค 203.30                   รายการที่เสนอ หนังสือขออนุมัติ 

โปรดักส์ โปรดักส์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ที่ นร 0301.09/708

ลงวนัที่ 3 ก.ค. 62

20 จา้งถ่ายเอกสารโครงการ 3,660.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,660.00         ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,660.00                 รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.70/2562

อบรมเสริมสร้างประสิทธภิาพ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 25 ก.ค. 62

ด้านการเงิน การคลังฯ

21 จา้งแปลเอกสารคู่มือการ 432,000.00            432,000.00       เฉพาะเจาะจง นางอัฌชนา 295,100.00      นางอัฌชนา 295,100.00              รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.68.1/2562

ฝึกอบรมฯ Consumer วฒิุสมบูรณ์ วฒิุสมบูรณ์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 23 ก.ค. 62

Protection in ASEAN

22 จา้งผลิตคลิปวดิีโอประชา 467,600.00            465,450.00       เฉพาะเจาะจง บมจ.เนชั่น 465,450.00      บมจ.เนชั่น 465,450.00              รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.72/2562

สัมพันธค์วามรู้ ข้อแนะน า บรอดแคสต้ิง บรอดแคสต้ิง ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 31 ก.ค. 62

ค าเตือนเกี่ยวกับการซ้ือสินค้า คอร์ปอเรชั่น คอร์ปอเรชั่น

หรือบริการทางส่ือออนไลน์

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

วันที ่31 กรกฎาคม 2562
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