
ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จ้างท าตรายาง 1,551.50                เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 1,551.50         หจก.แอล.เอ็น.เค 1,551.50                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.4/2563

จ านวน 8 อัน โปรดักส์ โปรดักส์ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 6 พ.ย. 62

2 จ้างท าโครงการบ ารุงรักษา 438,000.00            438,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.แอ็ดวานซ์ 438,000.00      บจก.แอ็ดวานซ์ 438,000.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.5/2563

ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคและ อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 พ.ย. 62

ระบบศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค

แห่งชาติแบบบูรณาการ 

ปี 2563 (3 เดือน)

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,782.00                เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 2,782.00         หจก.แอล.เอ็น.เค 2,782.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.7/2563

โปรดักส์ โปรดักส์ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 6 พ.ย. 62

4 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 20,380.00              เฉพาะเจาะจง บจก.รุ่งโรฒน์บริการ 20,380.00        บจก.รุ่งโรฒน์บริการ 20,380.00                รายการท่ีเสนอ หนังสือขออนุมัติ

ประจ าปีงบประมาณ 2563 2525 2525 ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 29 พ.ย. 62

5 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 75,000.00              75,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวมาริสา 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 123/2563

สืบสวนสอบสวน จักรใจวงศ์ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 พ.ย. 62

(สปจ.ส่วนกลาง) รายละเอียดการจ้าง

6 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 150,000.00            150,000.00       เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวปทุมพร 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 124/2563

สืบสวนสอบสวน หนูเรือง ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 พ.ย. 62

(สปจ.เขต 5 สงขลา) นายสรวิชญ์ ทองฉิม 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 125/2563

ลงวันท่ี 1 พ.ย. 62

7 จ้างเหมาบริการนิติกร 72,500.00              72,500.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวอัจฉรา 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 126/2563

(กกค.) จิตแป้น ขอบเขตและ ลงวันท่ี 6 พ.ย. 62

รายละเอียดการจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

8 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 72,500.00              72,500.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวกมลชนก 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 127/2563

สืบสวนสอบสวน จิตรภักดี ขอบเขตและ ลงวันท่ี 6 พ.ย. 62

(กคฆ.) รายละเอียดการจ้าง

9 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 72,500.00              72,500.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวศรีภรรณ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 128/2563

สืบสวนสอบสวน นุชนาบี ขอบเขตและ ลงวันท่ี 6 พ.ย. 62

(กคต.) รายละเอียดการจ้าง

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 59,160.00              59,160.00         เฉพาะเจาะจง 12,240.00        นางสาวรัสยา 12,240.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 129/2563

ธุรการ คนซ่ือ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 6 พ.ย. 62

(กคต.) รายละเอียดการจ้าง

10 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 72,500.00              72,500.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวรินลณี 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 130/2563

สืบสวนสอบสวน อายินดี ขอบเขตและ ลงวันท่ี 6 พ.ย. 62

(กคส.) รายละเอียดการจ้าง

11 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 77,333.25              77,333.25         เฉพาะเจาะจง 16,000.00        นายชาญวิทย์ 16,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 131/2563

ควบคุมงาน อินทีวร ขอบเขตและ ลงวันท่ี 6 พ.ย. 62

(ศรท.) รายละเอียดการจ้าง

12 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 72,500.00              72,500.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวขวัญสุดา 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 132/2563

วิเคราะห์นโยบายและแผน วงศ์ศิริ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 6 พ.ย. 62

(สผพ.) รายละเอียดการจ้าง

13 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 215,037.90            เฉพาะเจาะจง บจก.ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล 215,037.90      บจก.ด๊ับเบ้ิล เอ 215,037.90              ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.8/2563

ซินเนอร์จี ดิจิตอล ซินเนอร์จี รายการท่ีเสนอ ลงวันท่ี 29 พ.ย. 62

บจก.กรกฤษ เปเปอร์ 265,306.50      ตรงตามท่ีก าหนด

กรุ๊ป

14 เช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสาร 116,844.00            116,844.00       เฉพาะเจาะจง บจก.กรุงเทพคลัง 116,844.00      บจก.กรุงเทพคลัง 116,844.00              รายการท่ีเสนอ บันทึกข้อตกลง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เอกสาร เอกสาร ถูกต้องตามท่ีก าหนด เลขท่ี 133/2563

ลงวันท่ี 28 พ.ย. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

15 จ้างเหมาบริการพนักงาน 543,774.00            เฉพาะเจาะจง บมจ.สยามราชธานี 543,774.00      บมจ.สยามราชธานี 543,774.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.8/2563

ขับรถยนต์ ประจ าปี 2563 ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 27 พ.ย. 62

(ธ.ค. 62-ก.พ. 63)

16 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 7,700.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปป้ี 7,700.00         ร้านเอ้ ก๊อปป้ี 7,700.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.6/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 20 พ.ย. 62

17 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 4,640.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปป้ี 4,640.00         ร้านเอ้ ก๊อปป้ี 4,640.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.7/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 22 พ.ย. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1


