
ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 60,000.00              60,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวจารวีร์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 134/2563

สืบสวนสอบสวน สะสมทรัพย์ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 62

(กคต.) รายละเอียดการจ้าง

2 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 60,000.00              60,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายนราธิป 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 135/2563

สืบสวนสอบสวน ธรรมมะ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 62

(กคส.) รายละเอียดการจ้าง

3 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 60,000.00              60,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวอารีรัตน์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 136/2563

สืบสวนสอบสวน เป็งมา ขอบเขตและ ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 62

(ศรท.) 60,000.00              60,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวนันทิยา 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 137/2563

อ่ิมมาก ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 62

4 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 60,000.00              60,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวจุฑามาศ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 138/2563

วิเคราะห์นโยบายและแผน ชมภูนิช ขอบเขตและ ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 62

(สผพ.) รายละเอียดการจ้าง

5 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 60,000.00              60,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00         นายปรัชญา วรอุไร 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 139/2563

สืบสวนสอบสวน ขอบเขตและ ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 62

(สปจ. เขต7 เชียงใหม่) รายละเอียดการจ้าง

6 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 53,000.00              53,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวภัทราวดี 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 140/2563

สืบสวนสอบสวน รอดพวง ขอบเขตและ ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 62

(ศรท.) รายละเอียดการจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี  31 ธันวาคม 2562

ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

7 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 53,000.00              53,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาววรัญญา 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 141/2563

วิทยาศาสตร์ ปทุมยา ขอบเขตและ ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 62

(ศูนย์เฝ้าระวัง) รายละเอียดการจ้าง

8 จ้างซ่อมแซมแก้ไขระบบประตู 4,440.50                เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคทีที โททอล 4,440.50         บจก.ดีเคทีที โททอล 4,440.50                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.10/2563

อัตโนมัติ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 4 ธ.ค. 62

9 จ้างเดินสายติดต้ังไฟ 14,000.00              เฉพาะเจาะจง นายบรรจง เนียมลอย 14,000.00        นายบรรจง เนียมลอย 14,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.11/2563

ฟลูออเรสเซนส์สะท้อนแสง ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 6 ธ.ค. 62

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 39,590.00              เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพ์แคส 39,590.00        บจก.คอมพ์แคส 39,590.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.9/2563

เทคโนโลยี เทคโนโลยี ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 62

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 260,102.02            เฉพาะเจาะจง บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ 260,102.02      บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ 260,102.02              ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.10/2563

คอร์ปอเรช่ัน คอร์ปอเรช่ัน รายการท่ีเสนอ ลงวันท่ี 23 ธ.ค. 62

หจก.ก่อพงศ์ โอเอ 264,282.00      ตรงตามท่ีก าหนด

ซัพพลาย

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 122,244.00            เฉพาะเจาะจง บจก.วัฒนากร เทรดด้ิง 122,244.00      บจก.วัฒนากร 122,244.00              ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.11/2563

1980 เทรดด้ิง 1980 รายการท่ีเสนอ ลงวันท่ี 26 ธ.ค. 62

ร้านวิไลพาณิชย์ 172,162.00      ตรงตามท่ีก าหนด

13 จ้างท าตรายาง 3,777.10                เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 3,777.10         หจก.แอล.เอ็น.เค 3,777.10                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.12/2563

โปรดักส์ โปรดักส์ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 20 ธ.ค. 62

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี  31 ธันวาคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2562

รายช่ือผู้เสนอราคา

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

14 จ้างเปิด Port Lan 749.00                  เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 749.00            บมจ.ทีโอที 749.00                    รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.13/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 62

15 จ้างเปิด Port Lan 749.00                  เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 749.00            บมจ.ทีโอที 749.00                    รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.14/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 62

16 จ้างผลิตส่ือเผยแพร่ 130,000.00            130,000.00       เฉพาะเจาะจง บมจ.สกายบุ๊ค 119,000.00      บมจ.สกายบุ๊ค 119,000.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.9/2563

ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครอง ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 62

ผู้บริโภคในรูปแบบปฏิทินต้ังโต๊ะ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี  31 ธันวาคม 2562

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

แบบ สขร.1


