
ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 300,000.00            75,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวศรัญรัตน์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 273/2563

จัดท าฐานข้อมูลด้านกฎหมาย อนุศิลป์ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 พ.ค. 63

คุ้มครองผู้บริโภค 75,000.00         15,000.00        นางสาวรุ่งทิวา สีโย 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 274/2563

ลงวันท่ี 1 พ.ค. 63

75,000.00         15,000.00        นางสาวมนันพัทธ์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 275/2563

คงทอง ลงวันท่ี 1 พ.ค. 63

75,000.00         15,000.00        นางสาววริศรา 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 276/2563

คงทอง ลงวันท่ี 1 พ.ค. 63

2 ซ้ือชุดน้ าชา 5,029.00               เฉพาะเจาะจง บจก. รอยัล เบญจรงค์ 5,029.00         บจก. รอยัล 5,029.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.26/2563

เบญจรงค์ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 พ.ค. 63

3 ซ้ือแฟ้มกล่าวรายงานฯ 4,680.00               เฉพาะเจาะจง บจก.วัฒนากร เทรดด้ิง 4,680.00         บจก.วัฒนากร 4,680.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.27/2563

1980 เทรดด้ิง 1980 ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 22 พ.ค. 63

4 ซ้ือเจลล้างมือ 6,634.00               เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมฯ 6,634.00         องค์การเภสัชกรรมฯ 6,634.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.28/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 27 พ.ค. 63

5 จ้างเปิด Port Lan 214.00                  เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 214.00            บมจ.ทีโอที 214.00                    รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.38/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 พ.ค. 63

6 จ้างท าตรายาง 2,300.50                เฉพาะเจาะจง บจก.วัฒนากร 2,300.50         บจก.วัฒนากร 2,300.50                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.40/2563

เทรดด้ิง เทรดด้ิง ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 พ.ค. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปรายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

7 จ้างเปิด Port Lan 214.00                  เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 214.00            บมจ.ทีโอที 214.00                    รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.39/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 พ.ค. 63

8 จ้างท ากิจกรรมประเมินผล 480,000.00            480,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.แมกซ์ 7618 480,000.00      บจก.แมกซ์ 7618 480,000.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.41/2563

สัมฤทธ์ิฯ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 22 พ.ค. 63

9 จ้างท าคู่มือการปฏิบัติงาน 27,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปป้ี 27,000.00        ร้านเอ้ ก๊อปป้ี 27,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.42/2563

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 22 พ.ค. 63

10 จ้างผลิตสกู๊ปข่าวฯ 295,000.00            295,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิล วี 295,000.00      บจก.ทริปเปิล วี 295,000.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.43/2563

บรอดคาสท์ บรอดคาสท์ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 27 พ.ค. 63

11 จ้างโครงการบ ารุงรักษาห้อง 2,730,000.00          2,943,500.00    e-bidding บจก.นิวเทคโนโลยี 2,710,000.00    บจก.นิวเทคโนโลยี 2,710,000.00            ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 7/2563

ปฏิบัติการสารสนเทศ เครือข่าย อินฟอร์เมช่ัน อินฟอร์เมช่ัน รายการท่ีเสนอ ลงวันท่ี 27 พ.ค. 63

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บจก.ดิจิตอล ไอที 2,718,500.00   ตรงตามท่ีก าหนด

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คอนซัลต้ิง

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี บจก.เดสพาซีโต บูล เสนอเอกสาร

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ครบถ้วนตาม

ประกาศก าหนด

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563

ล าดับท่ี

แบบ สขร.1


