
ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 15,000.00              15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายพิชัย จวบรัมย์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 299/2563

ตรวจสอบภายใน  (กตส.) ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

รายละเอียดการจ้าง

2 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 15,000.00              15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        ว่าท่ี ร.ต.หญิงพรรณราย 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 300/2563

วิเคราะห์นโยบายและแผน สุขก าเหนิด ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

(กพบ.) รายละเอียดการจ้าง

3 จ้างเหมาบริการนิติกร 135,000.00            15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวรัชญา 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 301/2563

(กกค.) เจริญมายุ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00         15,000.00        นายอดุลย์ 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 302/2563

อโนดาต ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นายสันติ เขียวรัมย์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 303/2563

ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นายกิตติศักด์ิ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 304/2563

มาสวัสด์ิ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาววิมลวรรณ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 305/2563

จัตตามาศ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวดวงดาว 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 306/2563

คงทอง ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นายอภิวัฒน์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 307/2563

วรรณโรจน์ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวอัจฉรา 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 308/2563

จิตแป้น ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวธีราพร 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 309/2563

โกการัตน์ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 30 กันยายน 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

4 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 105,000.00            15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวณัฐรุจา 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 310/2563

สืบสวนสอบสวน (กคฆ.) อ่ิมเงิน ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวจิรา 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 311/2563

เทพรินทร์ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวศุทธหทัย 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 312/2563

ค้ิวเจริญ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวปนัสยา 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 313/2563

ประสงค์เงิน ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวพิมพ์วิมล 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 314/2563

นิสภา ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวกมลชนก 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 315/2563

จิตรภักดี ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นายทัศน์พล 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 316/2563

ทิศเสถียร ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

5 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 90,000.00              15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวจิตธินันท์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 317/2563

สืบสวนสอบสวน (กคฉ.) อาทิตย์วงศ์ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวบุศรินทร์ 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 318/2563

คชรินทร์ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวปีตินันท์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 319/2563

พรพัฒน์วัฒนา ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวบุราภรณ์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 320/2563

โสดา ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวกฤติยา 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 321/2563

แสงห่ิงห้อย ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นายปฐมพงษ์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 322/2563

คงทองสังข์ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 30 กันยายน 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

6 จ้างเหมาบริการนิติกร 60,000.00              15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายอภิสิทธ์ิ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 323/2563

(กคต.) เบิกนา ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวณัฐธิดา 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 324/2563

รักษาพล ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 15,000.00        15,000.00        นางสาวศรีภรรณ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 325/2563

สืบสวนสอบสวน (กคต.) นุชนาบี ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวจารวีร์ 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 326/2563

สะสมทรัพย์ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

7 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 15,000.00        15,000.00        นายพงษ์ชัย จุติ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 327/2563

สืบสวนสอบสวน (กคส.) ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวชนัญชิดา 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 328/2563

ชูช่วย ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาววีร์หัสยา 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 329/2563

จิตเลิศขจร ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวปณิดา 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 330/2563

จันทวร ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นายอมรเทพ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 331/2563

ภาโนมัย ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวนีรชา 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 332/2563

วรกุลเมธี ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวรินลณี 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 333/2563

อายินดี ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นายนราธิป 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 334/2563

ธรรมมะ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นายธงชัย พรมที 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 335/2563

ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 30 กันยายน 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

8 จ้างเหมาบริการนักวิชาการ 30,000.00              15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายศรัณ ก าแพงนิล 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 336/2563

เผยแพร่ (กผป.) ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวชุติกาญจน์ 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 337/2563

นุชนารถ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

9 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 242,000.00            16,000.00         เฉพาะเจาะจง 16,000.00        นางสาวพิชชา 16,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 338/2563

ควบคุมงาน (ศรท.) อินทร์นา ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

16,000.00        16,000.00        นายชาญวิทย์ 16,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 339/2563

อินทีวร ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวณัฐพรรณ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 340/2563

สืบสวนสอบสวน (ศรท.) กันต๊ิบ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวประภาพร 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 341/2563

อุ่นสมัย ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวลลิดา 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 342/2563

แสงระยับ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวสุคนธา 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 343/2563

พันธ์จรูญ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวสุมิตรา 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 344/2563

ข าส าอางค์ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวกอกนก 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 345/2563

ขวัญใจ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวพิมพ์พา 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 346/2563

ไข่มุก ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวณัชชา 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 347/2563

ประสงค์พรเจริญ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวกัญญ์ภัคสร 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 348/2563

ทองกุลศิริวัฒน์ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวศุภาพิชญ์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 349/2563

มาประจวบ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 30 กันยายน 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

15,000.00        15,000.00        นายอภินันต์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 350/2563

จันทร์นวล ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นายอกนิษฐ์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 351/2563

เพ็ชร์ขวัญ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวภัทราวดี 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 352/2563

รอดพวง ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวณัฐชยาน์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 353/2563

ชินทองจู ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

10 จ้างเหมาบริการ 15,000.00              15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวหน่ึงฤทัย 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 354/2563

นักทรัพยากรบุคคล (สบท.) วงศ์สิรสวัสด์ิ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

รายละเอียดการจ้าง

11 จ้างเหมาบริการ 15,000.00              15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางปนิตา อ้ึงตระกูล 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 355/2563

นักทรัพยากรบุคคล (สพท.) ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

รายละเอียดการจ้าง

12 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 75,000.00              15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวธนัชพร 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 356/2563

การเงินและบัญชี (สงช.) สังขรณ์ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวกุญช์กันยา 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 357/2563

รุ่งรัชตไพโรจน์ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นายปวิตรชัย 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 358/2563

อุดมสกุล ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวสุภาพร 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 359/2563

จันทะกี ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นางสาวชไมพร 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 360/2563

ต้นแทน ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 30 กันยายน 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

13 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 15,000.00              15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวณัชชา 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 361/2563

พัสดุ (สพด.) สงวนสิงห์ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

รายละเอียดการจ้าง

จ้างเหมาบริการพนักงาน 10,010.00              10,010.00         เฉพาะเจาะจง 10,010.00        นายธนศักด์ิ 10,010.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 362/2563

ท่ัวไป (สพด.) เทียมสนิท ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

รายละเอียดการจ้าง

14 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 75,000.00              15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวนัสรีน 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 363/2563

วิเคราะห์นโยบายและแผน ไวถนอมสัตว์ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

(สผพ.) 15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวขวัญฤดี 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 364/2563

ฤคดี ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวจริยาพร 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 365/2563

สินยา ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวขวัญสุดา 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 366/2563

วงศ์ศิริ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวจุฑามาศ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 367/2563

ชมภูนิช ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 72,000.00              18,000.00         เฉพาะเจาะจง 18,000.00        นางสาวชรัญธิดา 18,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 368/2563

วิเคราะห์นโยบายและแผน คนซ่ือ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

(สผพ.) ส่วนต่างประเทศ 18,000.00         เฉพาะเจาะจง 18,000.00        นายอธิสรรค์ 18,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 369/2563

ปาณะพรหมพัฒน์ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

18,000.00         เฉพาะเจาะจง 18,000.00        นายสรณ์พัชร 18,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 370/2563

สรพรหม ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

18,000.00         เฉพาะเจาะจง 18,000.00        นางสาวกัญจน์พร 18,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 371/2563

ฉ่ิงวังตะกอ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

วันท่ี 30 กันยายน 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

15 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 75,000.00              15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวสุนิตา 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 372/2563

สืบสวนสอบสวน เปาอินทร์ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

(สปจ.ส่วนกลาง) 15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายจิรโชติ จัดนอก 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 373/2563

ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        ว่าท่ี ร.ต.หญิงระพีพรรณ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 374/2563

หวังกลับ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวมาริสา 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 375/2563

จักรใจวงค์ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวฉัตรมณี 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 376/2563

บริหารงานท่ัวไป ดีรอด ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

(สปจ.ส่วนกลาง) รายละเอียดการจ้าง

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 330,000.00            15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางประภาศรี 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 377/2563

สืบสวนสอบสวน (สปจ.เขต 1 ท้วมวงษ์ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

พระนครศรีอยุธยา) 15,000.00         15,000.00        นางสาวอรุณศรี 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 378/2563

จันทรัตนา ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00         15,000.00        นายวรพจน์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 379/2563

จรูญศักด์ิ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสุพัชราวรรณ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 380/2563

สืบสวนสอบสวน (สปจ.เขต 2 อิโนอูเอะ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

ชลบุรี) 15,000.00         15,000.00        นายไตรนิกส์ 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 381/2563

วรรณพิรุณ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาววริศรา 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 382/2563

สืบสวนสอบสวน (สปจ.เขต 3 สุรภาพ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

นครปฐม) 15,000.00         15,000.00        นางสาวชนิดาภา 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 383/2563

ศรีนวล ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00        15,000.00        นายเอกรินทร์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 384/2563

นิลโสภา ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 30 กันยายน 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

15,000.00        15,000.00        นายธนะ ต้ังไชยคีรี 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 385/2563

ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

รายละเอียดการจ้าง

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวณสิกาญจน์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 386/2563

สืบสวนสอบสวน (สปจ.เขต 4 จินดา ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

สุราษฎร์ธานี) 15,000.00         15,000.00        นายภุชงค์ ปานช่วย 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 387/2563

ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00         15,000.00        นายมนัสวิน 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 388/2563

นุชนารถ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00         15,000.00        นางสาวกชพร 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 389/2563

คงพยัคฆ์ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายวรวิทย์ ยุทธวงค์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 390/2563

สืบสวนสอบสวน (สปจ.เขต 5 ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

สงขลา) 15,000.00         15,000.00        นางสาวปทิตตา 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 391/2563

ศรีหนันท์ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00         15,000.00        นางสาวปทุมพร 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 392/2563

หนูเรือง ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00         15,000.00        นายสรวิชญ์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 393/2563

ทองฉิม ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายณรงค์กร 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 394/2563

สืบสวนสอบสวน (สปจ.เขต 6 ชิตเจริญ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

อุดรธานี) รายละเอียดการจ้าง

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวจุฑามาศ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 395/2563

สืบสวนสอบสวน (สปจ.เขต 8 สังมะณี ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

พิษณุโลก) 15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวสุชาดา 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 396/2563

ชูพันธ์ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 30 กันยายน 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวลีลาวดี 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 397/2563

สืบสวนสอบสวน (สปจ.เขต 9 พันธ์แสน ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

นครราชสีมา) 15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายปริญญา 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 398/2563

แจ้งหม่ืนไวย ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

16 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 108,000.00            15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวเนตรลดา 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 399/2563

สืบสวนสอบสวน ทิศเสถียร ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

(ศูนย์เฝ้าระวัง) 15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวนภารัตน์ 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 400/2563

สุทธิมูล ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาวขวัญฤทัย 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 401/2563

สิงห์กาศ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายวุตตินันท์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 402/2563

จันทร์ศรี ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 18,000.00         เฉพาะเจาะจง 18,000.00        นายจิรายุ 18,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 403/2563

ประสานงานต่างประเทศ เพ็งพะยม ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

(ศูนย์เฝ้าระวัง) รายละเอียดการจ้าง

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นายอิทธิพงศ์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 404/2563

ระบบงานคอมพิวเตอร์ เงินพุ่ม ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

(ศูนย์เฝ้าระวัง) รายละเอียดการจ้าง

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 15,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00        นางสาววรัญญา 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 405/2563

วิทยาศาสตร์ ปทุมยา ขอบเขตและ ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

(ศูนย์เฝ้าระวัง) รายละเอียดการจ้าง

17 จ้างท าหนังสือรายงานผลการ 382,500.00            382,500.00       เฉพาะเจาะจง บจก.สกายบุ๊กส์ 382,500.00      บจก.สกายบุ๊กส์ 382,500.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.83/2563

ด าเนินงานด้านการคุ้มครอง ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 2 ก.ย. 63

ผู้บริโภค

18 จ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ด้าน 165,555.75            165,555.75       เฉพาะเจาะจง บจก.ชู้สมีพร้ินแอนด์ 165,555.75      บจก.ชู้สมีพร้ินแอนด์ 165,555.75              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.84/2563

การคุ้มครองผู้บริโภค ดีไซน์ ดีไซน์ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 3 ก.ย. 63

วันท่ี 30 กันยายน 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

19 จ้างติดต้ังระบบไฟฟ้าส านักงาน 40,290.00              40,290.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพนัชกร 40,290.00        นางสาวพนัชกร 40,290.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.85/2563

คุ้มครองผู้บริโภค ปล้ืมสกุลชัย ปล้ืมสกุลชัย ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 8 ก.ย. 63

20 จ้างท ารางครอบสายไฟ 10,800.00              10,800.00         เฉพาะเจาะจง นายภูเมธ ศัพทะนาวิน 10,800.00        นายภูเมธ 10,800.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.86/2563

สายโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ศัพทะนาวิน ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 9 ก.ย. 63

21 จ้างเปิด Port Lan 2,538.00                เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 2,538.00         บมจ.ทีโอที 2,538.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.87/2563

จ านวน 12 จุด ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 9 ก.ย. 63

22 จ้างท าโล่ตราสัญลักษณ์ 122,400.00            122,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านฉ่อยเส็ง 122,400.00      ร้านฉ่อยเส็ง 122,400.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.88/2563

จ านวน 68 ช้ิน ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 14 ก.ย. 63

23 จ้างท าใบประกาศเกียรติคุณ 26,180.00              26,180.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ผดุงชาติ 26,180.00        โรงพิมพ์ผดุงชาติ 26,180.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.89/2563

พร้อมปก ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 14 ก.ย. 63

24 จ้างเปิด Port Lan 856.00                  เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 856.00            บมจ.ทีโอที 856.00                    รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.90/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 14 ก.ย. 63

25 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 2,500.00                เฉพาะเจาะจง นางเครือวัลย์ 2,500.00         นางเครือวัลย์ 2,500.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.91/2563

ทอดชัยภูมิ ทอดชัยภูมิ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 14 ก.ย. 63

26 จ้างงานปรับปรุงสายงานสร้าง 25,000.00              25,000.00         เฉพาะเจาะจง นายภูเมธ ศัพทะนาวิน 25,000.00        นายภูเมธ 25,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.93/2563

จุดเช่ือมต่อโทรศัพท์ฯ ศัพทะนาวิน ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 23 ก.ย. 63

27 จ้างท าส่ือเผยแพร่ประชา 70,000.00              70,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เจ.เอฟ.มีเดียส์ 70,000.00        บจก.เจ.เอฟ.มีเดียส์ 70,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.94/2563

สัมพันธ์นอกสถานท่ีฯ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 28 ก.ย. 63

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 30 กันยายน 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

28 จ้างแปลเอกสารกฎหมาย 452,000.00            452,000.00       เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัย 452,000.00      มหาวิทยาลัย 452,000.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.95/2563

ศรีนครินทรวิโรฒ ศรีนครินทรวิโรฒ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 28 ก.ย. 63

29 จ้างท าบอร์ดท าเนียบ 80,036.00              80,036.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ฐาปนกร บิลเดอร์ 80,036.00        บจก.ฐาปนกร บิลเดอร์ 80,036.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.96/2563

ผู้บริหารของ สคบ. ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 29 ก.ย. 63

30 ซ้ือของสมนาคุณเพ่ือใช้ใน 1,487.30                เฉพาะเจาะจง ร้านรอยัล เบญจรงค์ 1,487.30         ร้านรอยัล เบญจรงค์ 1,487.30                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.47/2563

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

การฟ้องคดีแพ่ง

31 ซ้ือกล่องกระดาษใส่เอกสาร 1,631.75                เฉพาะเจาะจง บจก.กรุงเทพคลัง 1,631.75         บจก.กรุงเทพคลัง 1,631.75                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.48/2563

เอกสาร เอกสาร ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 3 ก.ย. 63

32 ซ้ือหมึกพิมพ์บัตร PVC 13,250.00              เฉพาะเจาะจง บจก.วัฒนากร 13,250.00        บจก.วัฒนากร 13,250.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.49/2563

ซองพลาสติก เทรดด้ิง เทรดด้ิง ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15 ก.ย. 63

33 เช่ารถบัสปรับอากาศ 66,000.00              66,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แวนด้า 202 66,000.00        หจก.แวนด้า 202 66,000.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.47/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 ก.ย. 63

34 ซ้ือปากกาลูกล่ืนสีน้ าเงิน 750.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.วัฒนากร 750.00            บจก.วัฒนากร 750.00                    รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.50/2563

เทรดด้ิง เทรดด้ิง ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15 ก.ย. 63

35 ซ้ือกล่องกระดาษใส่เอกสาร 3,210.00                เฉพาะเจาะจง บจก.กรุงเทพคลัง 3,210.00         บจก.กรุงเทพคลัง 3,210.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.51/2563

เอกสาร เอกสาร ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 ก.ย. 63

36 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 463,524.00            463,524.00       เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพ์แคส 463,524.00      บจก.คอมพ์แคส 463,524.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.52/2563

เทคโนโลยี เทคโนโลยี ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 ก.ย. 63

วันท่ี 30 กันยายน 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

37 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 250,915.00            250,915.00       เฉพาะเจาะจง บจก.วัฒนากร เทรดด้ิง 250,915.00      บจก.วัฒนากร 250,915.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.53/2563

เทรดด้ิง ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 ก.ย. 63

38 ซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 30,067.00              30,067.00        เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพ์แคส 30,067.00        บจก.คอมพ์แคส 30,067.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.54/2563

พร้อมไมค์ลอย เทคโนโลยี เทคโนโลยี ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 ก.ย. 63

39 ซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย 53,582.39              53,582.39         เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 53,582.39        หจก.แอล.เอ็น.เค 53,582.39                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.55/2563

โปรเจคเตอร์ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 ก.ย. 63

40 ซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 116,737.00            116,737.00       เฉพาะเจาะจง บจก.อีเอ็นอี 116,737.00      บจก.อีเอ็นอี 116,737.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.56/2563

เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 ก.ย. 63

41 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 56,487.44              56,487.44         เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.เอ็น.เค 56,487.44        หจก.แอล.เอ็น.เค 56,487.44                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.57/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 ก.ย. 63

42 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 165,464.80            165,464.80       เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยพัฒนา 165,464.80      บจก.ไทยพัฒนา 165,464.80              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.58/2563

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 ก.ย. 63

43 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์บัตร 48,150.00              48,150.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ดาต้าโปรดักส์ 48,150.00        บจก.ดาต้าโปรดักส์ 48,150.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.59/2563

ทอปปัง ฟอร์ม ทอปปัง ฟอร์ม ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 ก.ย. 63

44 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เช็ค 26,964.00              26,964.00         เฉพาะเจาะจง บจก.คอมส์แคส 26,964.00        บจก.คอมส์แคส 26,964.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.60/2563

เทคโนโลยี เทคโนโลยี ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 ก.ย. 63

45 ซ้ือโทรศัพท์ IP Phone 26,750.00              26,750.00         เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 26,750.00        บมจ.ทีโอที 26,750.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.61/2563

ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 ก.ย. 63

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 30 กันยายน 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

46 ซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร 55,640.00              55,640.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ด็อกคิวซีส 55,640.00        บจก.ด็อกคิวซีส 55,640.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.62/2563

(ประเทศไทย) (ประเทศไทย) ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 ก.ย. 63

47 ซ้ือกระดาษ เอ 4 123,585.00            123,585.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ด๊ับเบ้ิลเอ ดิจิตอล 123,585.00      บจก.ด๊ับเบ้ิลเอ 123,585.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.63/2563

ซินเนอร์จี ดิจิตอล ซินเนอร์จี ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 25 ก.ย. 63

48 ซ้ือวัสดุส านักงาน 124,561.00            124,561.00       เฉพาะเจาะจง บจก.วัฒนากร เทรดด้ิง 124,561.00      บจก.วัฒนากร 124,561.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.64/2563

1980 เทรดด้ิง 1980 ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 25 ก.ย. 63

49 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 410,644.60            410,644.60       เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพ์แคส 410,644.60      บจก.คอมพ์แคส 410,644.60              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.65/2563

จ านวน 30 รายการ เทคโนโลยี เทคโนโลยี ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 28 ก.ย. 63

50 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 92,180.50              92,180.50        เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพ์แคส 92,180.50        บจก.คอมพ์แคส 92,180.50                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.66/2563

จ านวน 5 รายการ เทคโนโลยี เทคโนโลยี ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 28 ก.ย. 63

51 ซ้ือฉากก้ันห้อง (พร้อมติดต้ัง) 10,700.00              10,700.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ฐาปนกร บิลเดอร์ 10,700.00        บจก.ฐาปนกร 10,700.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.67/2563

บิลเดอร์ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 30 ก.ย. 63

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2563

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 30 กันยายน 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1


