
ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 455,000.00            455,000.00       เฉพาะเจาะจง บมจ.ดิทโต้ 455,000.00  บมจ.ดิทโต้ 455,000.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.4/2563

13 เคร่ือง ประจ าปีงบประมาณ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 62

พ.ศ. 2563

2 ซ้ือน้ าด่ืม ประจ าปีงบประมาณ 65,125.55              65,125.55         เฉพาะเจาะจง บจก.ไอซีพี น้ าด่ืม 65,125.55   บจก.ไอซีพี น้ าด่ืม 65,125.55                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.1/2563

พ.ศ. 2563 (6 เดือน) ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 62

3 จ้างโครงการบ ารุงรักษาระบบ 325,000.00            325,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ซีดีจี ซิสเต็มส์ 325,000.00  บจก.ซีดีจี ซิสเต็มส์ 325,000.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.1/2563

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส านัก ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 62

งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้

บริโภค ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 (6 เดือน)

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,758.00              20,758.00         เฉพาะเจาะจง บจก.วี ซัคเซส 20,758.00   บจก.วี ซัคเซส 20,758.00                รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.5/2563

พร้ินต้ิง แอนด์ พร้ินต้ิง แอนด์ ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

ดีไซด์ ดีไซด์

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,000.00                เฉพาะเจาะจง บจก.วัฒนากร 3,000.00     บจก.วัฒนากร 3,000.00                 รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.6/2563

เทรดด้ิง 1980 เทรดด้ิง 1980 ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

6 จ้างเหมาบริการพนักงาน 362,516.00            362,516.00       เฉพาะเจาะจง บมจ.สยามราชธานี 362,516.00  บมจ.สยามราชธานี 362,516.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.3/2563

ขับรถยนต์ ประจ าปี 2563 ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 62

(เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

2562)

รายช่ือผู้เสนอราคางานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 ตุลาคม 2562

ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

7 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 90,000.00              90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นายพิชัย  จวบรัมย์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 1/2563

ตรวจสอบภายใน ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ านวน 1 ราย รายละเอียดการจ้าง

8 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 180,000.00            90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นายธนา  เน่ืองจ านงค์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 2/2563

วิเคราะห์นโยบายและแผน ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

(กพบ.) จ านวน 2 ราย 90,000.00         15,000.00   ว่าท่ี ร.ต.หญิงพรรณราย 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 3/2563

สุขก าเหนิด ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

9 จ้างเหมาบริการนิติกร 990,000.00            90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นางสาวรัชญา  เจริญมายุ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 4/2563

จ านวน 11 ราย ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

(กกค.) 90,000.00         15,000.00   นายโชติศักด์ิ  รักธรรม 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 5/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นายอดุลย์  อโนดาษ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 6/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นายสันติ  เขียวรัมย์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 7/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นายกิตติ  มาสวัสด์ิ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 8/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาววิมลวรรณ จัตตามาศ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 9/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวธรรมภัสส์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 10/2563

ปัญญาประดิษฐ์ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 ตุลาคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นางสาวดวงดาว  คงทอง 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 11/2563

ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวอาทิตยา  ธัมมัญญู 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 12/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นายอภิวัฒน์  วรรณโรจน์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 13/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวเมระวี  จอกเกล็ด 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 14/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

10 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 540,000.00            90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นางสาวณัฐรุจา  อ่ิมเงิน 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 15/2563

สืบสวนสอบสวน (กคฆ.) ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ านวน 6 ราย 90,000.00         15,000.00   นางสาวจิรา  เทพรินทร์ 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 16/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวจิรายุ  แพ่งจันทึก 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 17/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวศุทธหทัย ค้ิวเจริญ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 18/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวปนัสยา  ประสงค์เงิน 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 19/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวพิมพ์วิมล  นิสภา 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 20/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 ตุลาคม 2562

ล าดับท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

11 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 630,000.00            90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นางสาวจิตธินันท์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 21/2563

สืบสวนสอบสวน (กคฉ.) อาทิตย์วงศ์ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ านวน 7 ราย 90,000.00         15,000.00   นางสาวบุศรินทร์  คชรินทร์ 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 22/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวปิตินันท์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 23/2563

พรพัฒน์วัฒนา ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวบุราภรณ์  โสภา 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 24/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวธนัญญา  ประทุมศิริ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 25/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวกฤติยา  แสงห่ิงห้อย 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 26/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นายปฐมพงษ์  คงทองสังข์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 27/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

12 จ้างเหมาบริการนิติกร 540,000.00            90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นายอภิสิทธ์ิ  เบิกนา 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 28/2563

(กคต.) จ านวน 4 ราย ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นายชิตดนัย  ศรีกนก 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 29/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวชลิดา  สิริวเสรี 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 30/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวเมธีรา  ศรีสวัสด์ิ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 31/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

ราคาท่ีเสนอวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปผู้ได้รับการคัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 ตุลาคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

แบบ สขร.1

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นายญาณาธิป โยทานันท์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 32/2563

สืบสวนสอบสวน (กคต.) ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ านวน 2 ราย 90,000.00         15,000.00   นางสาวนลินี  ศรีเมือง 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 33/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

13 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 810,000.00            90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นางสาวปวีณ์พร  พุ่มพวง 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 34/2563

สืบสวนสอบสวน (กคส.) ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ านวน 9 ราย 90,000.00         15,000.00   นายพงษ์ชัย  จุติ 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 35/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวชนัญชิดา  ชูช่วย 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 36/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาววีร์หัสยา จิตเลิศขจร 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 37/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวปณิตา  จันทวร 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 38/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นายอมรเทพ  ภาโนมัย 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 39/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นายอรรถนนท์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 40/2563

อุรบุญนวลชาติ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวอุษา  แก้วอัศดร 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 41/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวนีรชา  วรกุลเมธี 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 42/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 ตุลาคม 2562

ผู้ได้รับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

14 จ้างเหมาบริการนักวิชาการ 810,000.00            90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นายศรัณ  ก าแพงนิล 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 43/2563

เผยแพร่ (กผป.) ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ านวน 2 ราย 90,000.00         15,000.00   นางสาวชุติกาญจน์ นุชนารถ 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 44/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

15 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 1,716,000.00          90,000.00         เฉพาะเจาะจง 16,000.00   นางสาวพิชชา  อินทร์นา 16,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 45/2563

ควบคุมงาน (ศรท.) ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ านวน 1 ราย รายละเอียดการจ้าง

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 90,000.00         15,000.00   นางสาวณัฐพรรณ  กันต๊ิบ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 46/2563

สืบสวนสอบสวน (ศรท.) ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ านวน 18 ราย 90,000.00         15,000.00   นางสาวประภาพร  อุ่นสมัย 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 47/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวลลิดา  แสงระยับ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 48/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวสุคนธา  พันธ์จรูญ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 49/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวสุมิตรา ข าส าอางค์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 50/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวกอกนก  ขวัญใจ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 51/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวจิราวรรณ มากเขียว 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 52/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวฐิติพร  กายละออง 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 53/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 ตุลาคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

90,000.00         15,000.00   นางสาวพิมพ์พา  ไข่มุก 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 54/2563

ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวณัชชา 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 55/2563

ประสงค์พรเจริญ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวกัญญ์ภัคสร 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 56/2563

ทองกุลศิริวัฒน์ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางศุภาพิชญ์  มาประจวบ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 57/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวเพ็ญนภา คนึงศิลป์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 58/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นายอภินันต์ จันทร์นวล 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 59/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวนภัสรา  ชัยนาคิน 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 60/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวจุฑามาศ ชมภูนิช 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 61/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นายอกนิษฐ์  เพ็ชร์ขวัญ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 62/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นายจรรทร  เช้ือวงศ์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 63/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

16 จ้างเหมาบริการนักทรัพยากร 90,000.00              90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นางสาวหน่ึงฤทัย 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 64/2563

บุคคล (สบท.) วงศ์สิรสวัสด์ิ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ านวน 1 ราย รายละเอียดการจ้าง

วันท่ี 31 ตุลาคม 2562

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

17 จ้างเหมาบริการนักทรัพยากร 150,000.00            90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นางปนิตา  อ้ึงตระกูล 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 65/2563

บุคคล (สพท.) ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ านวน 1 ราย รายละเอียดการจ้าง

จ้างเหมาบริการพนักงานท่ัวไป 60,060.00         เฉพาะเจาะจง 10,010.00   นางสาวชันษา  ป่ินค า 10,010.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 66/2563

(สพท.) ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ านวน 1 ราย รายละเอียดการจ้าง

18 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 450,000.00            90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นางสาวธนัชพร  สังขรณ์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 67/2563

การเงินและบัญชี (สงช.) ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ านวน 5 ราย 90,000.00         15,000.00   นางสาวกุญช์กันยา 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 68/2563

รุ่งรัชตไพโรจน์ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นายปวิตรชัย อุดมสกุล 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 69/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวสุภาพร  จันทะกี 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 70/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวชไมพร  ต้นแทน 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 71/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

19 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 90,000.00              90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นางสาวณัชชา  สงวนสิงห์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 72/2563

พัสดุ (สพด.) ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ านวน 1 ราย รายละเอียดการจ้าง

จ้างเหมาบริการพนักงานท่ัวไป 60,060.00              60,060.00         เฉพาะเจาะจง 10,010.00   นายธนศักด์ิ  เทียมสนิท 10,010.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 73/2563

(สพด.) ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ านวน 1 ราย รายละเอียดการจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 ตุลาคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปรายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

20 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 450,000.00            90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นางสาวนัสรีน  ไวถนอมสัตว์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 74/2563

วิเคราะห์นโยบายและแผน ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

(สผพ.) จ านวน 5 ราย 90,000.00         15,000.00   นางสาวขวัญฤทัย  ฤคดี 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 75/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวจริยาพร  สินยา 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 76/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นายภัทรดนัย  วงศ์ศิริ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 77/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นายเอกพจน์  อินทร์นา 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 78/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 432,000.00            108,000.00       เฉพาะเจาะจง 18,000.00   นางสาวชรัญธิดา คนซ่ือ 18,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 79/2563

วิเคราะห์นโยบายและแผน ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

(สผพ.) จ านวน 4 ราย 108,000.00       18,000.00   นายอธิสรรค์ 18,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 80/2563

ปาณะพรหมพัฒน์ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

108,000.00       18,000.00   นายสรณ์พัชร  สรพรหม 18,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 81/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

108,000.00       18,000.00   นางสาวกัญจน์พร 18,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 82/2563

ฉ่ิงวังตะกอ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

21 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 360,000.00            90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นางสาวสุนิตา  เปาอินทร์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 83/2563

สืบสวนสอบสวน ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

(สปจ.ส่วนกลาง) 90,000.00         15,000.00   นายจิรโชติ  จัดนอก 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 84/2563

จ านวน 3 ราย ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 ตุลาคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

90,000.00         15,000.00   ว่าท่ี ร.ต.หญิง ระพีพรรณ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 85/2563

หวังกลับ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นางสาวฉัตรมณี  ดีรอด 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 86/2563

บริหารงานท่ัวไป ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

(สปจ.ส่วนกลาง) รายละเอียดการจ้าง

จ านวน 1 ราย

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 2,340,000.00          90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นางประภาศรี  ท้วมวงษ์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 87/2563

สืบสวนสอบสวน ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

(สปจ.เขต 1 อยุธยา) 90,000.00         15,000.00   นางสาวอรุณศรี  จันทรรัตนา 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 88/2563

จ านวน 3 ราย ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นายวรพจน์  จรูญศักด์ิ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 89/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นางสาวสุพัชราวรรณ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 90/2563

สืบสวนสอบสวน ศรีไตรภพ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

(สปจ.เขต 2 ชลบุรี) 90,000.00         15,000.00   นายวิชาญ กัญจนะกาญจน์ 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 91/2563

จ านวน 3 ราย ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นายไตรนิกส์ วรรณพิรุณ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 92/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 ตุลาคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1แบบ สขร.1

แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นางสาววริศรา  สุรภาพ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 93/2563

สืบสวนสอบสวน ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

(สปจ.เขต 3 นครปฐม) 90,000.00         15,000.00   นางสาวชนิดาภา  ศรีนวล 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 94/2563

จ านวน 4 ราย ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นายเอกรินทร์  นิลโสภา 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 95/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นายธนะ  ต้ังไชยคีรี 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 96/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นางสาวณสิกาญจน์  จินดา 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 97/2563

สืบสวนสอบสวน ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

(สปจ.เขต 4 สุราษฎร์ธานี) 90,000.00         15,000.00   นายภุชงค์  ปานช่วย 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 98/2563

จ านวน 4 ราย ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นายมนัสวิน  นุชนารถ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 99/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวกชพร  คงพยัคฆ์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 100/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นายวรวิทย์  ยุทธวงศ์ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 101/2563

สืบสวนสอบสวน ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

(สปจ.เขต 5 สงขลา) 90,000.00         15,000.00   นางสาวปทิตตา  ศรีหนันท์ 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 102/2563

จ านวน 2 ราย ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

รายช่ือผู้เสนอราคาล าดับท่ี ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 ตุลาคม 2562

แบบ สขร.1แบบ สขร.1

แบบ สขร.1แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นายกิตติภพ  ตันสกุล 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 103/2563

สืบสวนสอบสวน ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

(สปจ.เขต 6 อุดรธานี) 90,000.00         15,000.00   นายณรงค์กร  ชิตเจริญ 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 104/2563

จ านวน 2 ราย ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นางสาวนวรัตน์ ปัญโญแก้ว 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 105/2563

สืบสวนสอบสวน ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

(สปจ.เขต 7 เชียงใหม่) 90,000.00         15,000.00   นายอชิตะ จันทนุพงศา 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 106/2563

จ านวน 3 ราย ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวขวัญฤทัย ไชยศรี 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 107/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นางสาวจุฑามาศ สังมะณี 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 108/2563

สืบสวนสอบสวน ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

(สปจ.เขต 8 พิษณุโลก) 90,000.00         15,000.00   นายธเนศ บุญนวล 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 109/2563

จ านวน 3 ราย ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวสุชาดา ชูพันธ์ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 110/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นางสาวลีลาวดี พันธ์แสน 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 111/2563

สืบสวนสอบสวน ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

(สปจ.เขต 9 นครราชสีมา) 90,000.00         15,000.00   นายปริญญา แจ้งหม่ืนไวย 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 112/2563

จ านวน 2 ราย ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

วันท่ี 31 ตุลาคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

แบบ สขร.1แบบ สขร.1

แบบ สขร.1แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

22 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 828,000.00            90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นางสาวเนตรลดา ทิศเสถียร 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 113/2563

สืบสวนสอบสวน ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

(ศูนย์เฝ้าระวังฯ) 90,000.00         15,000.00   นางสาวนภารัตน์ สุทธิมูล 15,000.00                รายละเอียดการจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 114/2563

จ านวน 6 ราย ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวขวัญฤทัย สิงห์กาศ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 115/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นายภีมเดช น่ิมทับทิม 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 116/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นายวุตตินันท์ จันทร์ศรี 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 117/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

90,000.00         15,000.00   นางสาวมณฑิยา จู้สวัสด์ิ 15,000.00                ข้อตกลงเลขท่ี 118/2563

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 108,000.00       เฉพาะเจาะจง 18,000.00   นายจิรายุ  เพ็งพะยม 18,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 119/2563

ประสานงานต่างประเทศ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

(ศูนย์เฝ้าระวังฯ) รายละเอียดการจ้าง

จ านวน 1 ราย

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นายพงษ์อมร จิรชยเศรษฐ 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 120/2563

วิทยาศาสตร์ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

(ศูนย์เฝ้าระวังฯ) รายละเอียดการจ้าง

จ านวน 1 ราย

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 ตุลาคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1แบบ สขร.1

แบบ สขร.1แบบ สขร.1



ราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 90,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00   นายอิทธิพงศ์  เงินพุ่ม 15,000.00                คุณสมบัติตรงตาม ข้อตกลงเลขท่ี 121/2563

ระบบงานคอมพิวเตอร์ ขอบเขตและ ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

(ศูนย์เฝ้าระวังฯ) รายละเอียดการจ้าง

จ านวน 1 ราย

23 เช่าอินเทอร์เน็ต ประจ าปี 423,078.00            423,078.00       เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที 423,078.00 บมจ.ทีโอที 423,078.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ.3/2563

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 62

จ านวน 6 เดือน

24 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย 436,816.80            436,816.80       เฉพาะเจาะจง บจก.รักษาความ 436,816.80 บจก.รักษาความ 436,816.80              รายการท่ีเสนอ สัญญาจ้างเลขท่ี 1/2563

ประจ าปีงบประมาณ ปลอดภัย อมร ปลอดภัย อมร ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 62

พ.ศ. 2563 อินเตอร์เนช่ันแนล อินเตอร์เนช่ันแนล

25 จ้างบริการรักษาความสะอาด 337,500.00            337,500.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เจเอสพี 337,500.00 บจก.เจเอสพี 337,500.00              รายการท่ีเสนอ ใบส่ังจ้างเลขท่ี จ.2/2563

ประจ าปีงบประมาณ คลีนน่ิง คลีนน่ิง ถูกต้องตามท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 62

พ.ศ. 2563

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันท่ี 31 ตุลาคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1แบบ สขร.1


