
ราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 30,000.00             30,000.00        เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวนลินี 15,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 161/2562

สืบสวนสอบสวน ศรีเมือง ขอบเขตและ ลงวนัที่ 1 ส.ค. 62

(กคต.) รายละเอียดการจา้ง

2 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 36,000.00             36,000.00        เฉพาะเจาะจง 18,000.00        นางสาวกัญจน์พร 18,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 162/2562

วเิคราะห์นโยบายและแผน ฉิ่งวงัตะกอ ขอบเขตและ ลงวนัที่ 1 ส.ค. 62

(สผพ.ส่วนต่างประเทศ) รายละเอียดการจา้ง

3 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 30,000.00             30,000.00        เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวจริยาพร 15,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 163/2562

วเิคราะห์นโยบายและแผน สินยา ขอบเขตและ ลงวนัที่ 1 ส.ค. 62

(สผพ.) รายละเอียดการจา้ง

4 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ 30,000.00             30,000.00        เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวอุษา 15,000.00               คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขที่ 164/2562

สืบสวนสอบสวน แก้วอัศดร ขอบเขตและ ลงวนัที่ 1 ส.ค. 62

(กคส.) รายละเอียดการจา้ง

5 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 29,526.65             เฉพาะเจาะจง บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ 29,526.65       บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ 29,526.65               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.63/2562

คอร์ปอเรชั่น คอร์ปอเรชั่น ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 5 ส.ค. 62

6 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 208,858.65            เฉพาะเจาะจง บจก.ดับเบิล๊ เอ 208,858.65      บจก.ดับเบิล๊ เอ 208,858.65              ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.67/2562

ดิจติอล ซินเนอร์จี ดิจติอล ซินเนอร์จี รายการที่เสนอ ลงวนัที่ 16 ส.ค. 62

ร้าน NL COPY 265,820.00      ตรงตามที่ก าหนด

CENTER

หจก.ณัฐนัย 263,107.65      

7 จา้งท ากระเป๋าใส่เอกสาร 29,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ราเฟีย 29,000.00       บจก.ราเฟีย 29,000.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.75/2562

เพือ่ใช้ในโครงการฯ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 16 ส.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

วันที ่31 สิงหาคม 2562

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

8 เช่ารถตู้ไม่ประจ าทาง 54,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ดี นี แทรเวล 54,000.00       หจก.ดี นี แทรเวล 54,000.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.61/2562

เพือ่ใช้เดินทางไปสัมมนา ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 2 ส.ค. 62

ณ จ.อ านาจเจริญ นครพนม

9 เช่ารถตู้ไม่ประจ าทาง 58,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ดี นี แทรเวล 58,000.00       หจก.ดี นี แทรเวล 58,000.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.62/2562

เพือ่ใช้เดินทางไปสัมมนา ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 2 ส.ค. 62

ณ จ.ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

บุรีรัมย ์

10 เช่ารถตู้ไม่ประจ าทาง 14,500.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ดี นี แทรเวล 14,500.00       หจก.ดี นี แทรเวล 14,500.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.66/2562

เพือ่ใช้เดินทางไปสัมมนา ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 15 ส.ค. 62

ณ จ.ภูเก็ต

11 เช่ารถตู้ไม่ประจ าทาง 67,200.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ดี นี แทรเวล 67,200.00       หจก.ดี นี แทรเวล 67,200.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.65/2562

เพือ่ใช้เดินทางไปสัมมนา ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 9 ส.ค. 62

ณ จ.เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ

12 เช่ารถตู้ไม่ประจ าทาง 48,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ดี นี แทรเวล 48,000.00       หจก.ดี นี แทรเวล 48,000.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.62-1/2562

เพือ่ใช้เดินทางไปสัมมนา ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 2 ส.ค. 62

ณ จ.พัทลุง กระบี่

13 เช่ารถตู้ไม่ประจ าทาง 38,400.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ดี นี แทรเวล 38,400.00       หจก.ดี นี แทรเวล 38,400.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.64/2562

เพือ่ใช้เดินทางไปสัมมนา ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 9 ส.ค. 62

ณ จ.นครสวรรค์ อุทัยธานี

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

วันที ่31 สิงหาคม 2562

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

14 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 28,868.60             เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพ์แคส 28,868.60       บจก.คอมพ์แคส 28,868.60               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.72/2562

เทคโนโลยี เทคโนโลยี ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 29 ส.ค. 62

15 จา้งตกแต่งสถานที่จดังาน 5,500.00               เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้มอร์นิ่งโรส 5,500.00         ร้านดอกไม้ 5,500.00                 รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.76/2562

โครงการ สคบ. งดพลาสติก มอร์นิ่งโรส ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 20 ส.ค. 62

หิว้ปิน่โต โชวถ์ุงผ้า

16 จา้งถ่ายเอกสารคู่มือการ 1,880.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,880.00         ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,880.00                 รายการที่เสนอ ใบส่ังจา้งเลขที่ จ.73/2562

ใช้งานระบบสารบรรณ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 2 ส.ค. 62

อิเล็กทรอนิกส์ฯ

17 เช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 22,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ดี นี แทรเวล 22,000.00       หจก.ดี นี แทรเวล 22,000.00               รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.60/2562

เพือ่ใช้เดินทางไปสัมมนา ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 1 ส.ค. 62

ณ จ.ชลบุรี

18 ซ้ือกระบอกตวงปริมาณ 8,570.70               เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 8,570.70         หจก.แอล.เอ็น.เค 8,570.70                 รายการที่เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ซ.73/2562

โปรดักส์ โปรดักส์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ลงวนัที่ 29 ส.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

วันที ่31 สิงหาคม 2562

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1


