
ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 45,000.00              45,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวภัทรีวรรณ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 277/2563

วิเคราะห์นโยบายและแผน จันทร์วัฒนพงษ์ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ค. 63

(กพบ.) รายละเอียดการจ้าง

2 จ้างเหมาบริการนิติกร 90,000.00              45,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวศิริอร 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 278/2563

(กกค.) ส่วยนนท์ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ค. 63

45,000.00         นายพินิจนันท์ 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 279/2563

อินสิน ลงวันท่ี 1 ก.ค. 63

3 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 45,000.00              45,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายสุธนะ นุชก าแสง 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 280/2563

สืบสวนสอบสวน ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ค. 63

(กคต.) รายละเอียดการจ้าง

4 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 45,000.00              45,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวปรียากานต์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 281/2563

สืบสวนสอบสวน เรืองอัครนนท์ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ค. 63

(ศรท.) รายละเอียดการจ้าง

5 จ้างเหมาบริการ 45,000.00              45,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวอารีรัตน์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 282/2563

นักทรัพยากรบุคคล เป็งมา ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ค. 63

(สพท.) รายละเอียดการจ้าง

6 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 90,000.00              45,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวนันทลักข์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 283/2563

สืบสวนสอบสวน อรรถจริยะวุฒิ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ค. 63

(ศูนย์เฝ้าระวังฯ) 45,000.00         15,000.00        นายจักรกฤต 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 284/2563

ศิริกาญจน์ ลงวันท่ี 1 ก.ค. 63

7 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 45,000.00              45,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวภัทธีมา 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 285/2563

วิทยาศาสตร์ สุขสวัสด์ิ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ค. 63

(ศูนย์เฝ้าระวังฯ) รายละเอียดการจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

8 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 11,000.00              เฉพาะเจาะจง บจก.ฤทัย 11,000.00        บจก.ฤทัย 11,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.56/2563

เพ่ือใช้ในโครงการฯ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 3 ก.ค. 63

9 จ้างท าตรายาง 11,839.55              เฉพาะเจาะจง บจก.วัฒนากร เทรดด้ิง 11,839.55        บจก.วัฒนากร 11,839.55                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.57/2563

เทรดด้ิง ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 3 ก.ค. 63

10 จ้างงานร้ือถอนปรับเปล่ียนและ 56,000.00              56,000.00         เฉพาะเจาะจง นายบรรจง เนียมลอย 56,000.00        นายบรรจง เนียมลอย 56,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.58/2563

ติดต้ังระบบแสงสว่าง ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15 ก.ค. 63

11 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 20,000.00              เฉพาะเจาะจง นางเครือวัลย์ 20,000.00        นางเครือวัลย์ 20,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.59/2563

เพ่ือใช้ในโครงการฯ ทอดชัยภูมิ ทอดชัยภูมิ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 20 ก.ค. 63

12 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 20,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปป้ี 20,000.00        ร้านเอ้ ก๊อปป้ี 20,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.60/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 ก.ค. 63

13 จ้างย้ายปรับเปล่ียนต าแหน่ง 3,900.00                เฉพาะเจาะจง นายบรรจง เนียมลอย 3,900.00         นายบรรจง 3,900.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.61/2563

โคมไฟส่องสว่าง เนียมลอย ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 22 ก.ค. 63

14 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 5,000.00                เฉพาะเจาะจง บจก.ราเฟีย 5,000.00         บจก.ราเฟีย 5,000.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.62/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 23 ก.ค. 63

15 จ้างท าตรายาง 6,302.30                เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 6,302.30         หจก.แอล.เอ็น.เค 6,302.30                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.63/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 ก.ค. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

16 จ้างติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า เขต 7 19,280.00              19,280.00         เฉพาะเจาะจง นายธีระพัฒน์ ค าซาว 19,280.00        นายธีระพัฒน์ ค าซาว 19,280.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.64/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 29 ก.ค. 63

17 เช่ารถบัสปรับอากาศ 24,000.00              24,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ดี-นี แทรเวล 24,000.00        หจก.ดี-นี แทรเวล 24,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี ซ.32/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 2 ก.ค. 63

18 ซ้ือแจกันดอกไม้ 1,500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ 1,500.00         ร้านดอกไม้ 1,500.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี ซ.33/2563

แหม่มปากคลองตลาด แหม่มปากคลองตลาด ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 2 ก.ค. 63

19 ซ้ือปากกาลูกล่ืนสีน้ าเงิน 6,000.00                เฉพาะเจาะจง บจก.วัฒนากร 6,000.00         บจก.วัฒนากร 6,000.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี ซ.34/2563

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

20 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 494,129.21            494,129.21       เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพ์แคส 494,129.21      บจก.คอมพ์แคส 494,129.21              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี ซ.35/2563

เทคโนโลยี เทคโนโลยี ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 20 ก.ค. 63

21 ซ้ือหลอดไฟฟ้า 23,784.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเอสเซ็นเตอร์ 23,784.00        ร้านเอ็นเอสเซ็นเตอร์ 23,784.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี ซ.36/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 ก.ค. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1


