
ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 23,500.00              23,500.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวธีราพร 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 142/2563

นิติกร  (กกค.) โกการัตน์ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 13 ก.พ. 63

รายละเอียดการจ้าง

2 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 23,500.00              23,500.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายทัศน์พล 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 143/2563

สืบสวนสอบสวน (กคฆ.) ทิศเสถียร ขอบเขตและ ลงวันท่ี 13 ก.พ. 63

รายละเอียดการจ้าง

3 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 23,500.00              23,500.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายธงชัย  พรมที 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 144/2563

สืบสวนสอบสวน (กคส.) ขอบเขตและ ลงวันท่ี 13 ก.พ. 63

รายละเอียดการจ้าง

4 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 23,500.00              23,500.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวณัฐชยาน์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 145/2563

สืบสวนสอบสวน (ศรท.) ชินทองจู ขอบเขตและ ลงวันท่ี 13 ก.พ. 63

รายละเอียดการจ้าง

5 จ้างโครงการผลิตส่ือเผยแพร่ 200,000.00            200,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.ซี.เรคคอร์ดส์ 200,000.00      บจก.เอ.ซี.เรคคอร์ดส์ 200,000.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.23/2563

ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครอง ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 5 ก.พ. 63

ผู้บริโภคฯ ทางส่ือวิทยุ

6 จ้างปรับปรุงสายสัญญาณ 15,000.00              15,000.00         เฉพาะเจาะจง นายภูเมธ ศัพทะนาวิน 15,000.00        นายภูเมธ 15,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.22/2563

อินเทอร์เน็ต ศัพทะนาวิน ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 3 ก.พ. 63

7 จ้างเปิด Port Lan 214.00             เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 214.00            บมจ.ทีโอที 214.00                    รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.24/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 6 ก.พ. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

8 จ้างเปิด Port Lan 428.00             เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 428.00            บมจ.ทีโอที 428.00                    รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.25/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 12 ก.พ. 63

9 จ้างท ากระเป๋าเพ่ือใช้ใน 18,000.00              18,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ฤทัย 18,000.00        บจก.ฤทัย 18,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.26/2563

โครงการสัมมนาฯ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 17 ก.พ. 63

10 ซ้ือชุดแผ่นกรองเคร่ืองฟอก 8,346.00               8,346.00          เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 8,346.00         หจก.แอล.เอ็น.เค 8,346.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.14/2563

อากาศ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 20 ก.พ. 63

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,250.00               1,250.00          เฉพาะเจาะจง บจก.วัฒนากร 1,250.00         บจก.วัฒนากร 1,250.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.15/2563

เทรดด้ิง 1980 เทรดด้ิง 1980 ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 20 ก.พ. 63

12 เช่าห้องประชุม 1,540.80               1,540.80          เฉพาะเจาะจง สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 1,540.80         สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 1,540.80                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.16/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 ก.พ. 63

13 จ้างเหมาบริการพนักงาน 362,516.00            362,516.00       เฉพาะเจาะจง บมจ.สยามราชธานี 362,516.00      บมจ.สยามราชธานี 362,516.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.27/2563

ขับรถยนต์ (1 มี.ค.-30 เม.ย.63) ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 28 ก.พ. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

แบบ สขร.1


