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1 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวเิคราะห์แนวทางการพฒันาศูนย์ 3,000,000.00 2,990,600.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน สัญญาเลขที่
ข้อมูลกลางระดับพื้นที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 2,990,600.00 บาท เป็นเงิน 2,990,600.00 บาท ถูกต้อง ตรงตามที่ก าหนดใน 001/64

ขอบเขตของงานและมีข้อมเสนอ ลว. 9 ต.ค.63
ด้านราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณและราคากลางที่
ก าหนด

2 เช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet 229,579.20 229,579.20 เฉพาะเจาะจง บริษ ท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด บริษ ท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังเช่า
จ านวน 120 เลขหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 229,579.20 บาท เป็นเงิน 229,579.20 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 001/2564
(ก าหนดระยะเวลา 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 26 ต.ค.63
(กองจัดเก็บข้อมูลสถิติ) รวมเป็นเงิน 229,579.20 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

3 จ้างพมิพซ์องบรรจุแบบสอบถามขยายข้าง (สศส.4) โครงการส ารวจ 45,500.00 31,297.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด บริษทั เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 จ านวน 6,500 ซอง เป็นเงิน 31,297.50 บาท เป็นเงิน 31,297.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 001/2564
เป็นเงิน 31,297.50 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 ต.ค.63
(กองสถติิสังคม กลุ่มสถติิรายได้รายจ่าย) รวมเป็นเงิน 31,297.50 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

4 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารและสถานที่ส านักงาน 1,755,000.00 1,617,000.00 ประกวดราคา 1.บ. สแตนดาร์ด เซอร์วสิเซส จก. 1.บ. สแตนดาร์ด เซอร์วสิเซส จก. เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและ สัญญาเลขที่ 
สถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 e-bidding เป็นเงิน 1,603,440.00 บาท เป็นเงิน 1,603,440.00 บาท เสนอราคาถูกต้องตรงตามราย 002/64
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เลชที่ 2. บ. ซีทูเอฟ จ ากัด ละเอียดเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสาร ลว. 27 ต.ค. 63
จ านวนพนักงาน 15 คน เป็นเงิน 1,603,440.00 บาท eb-6/2563 เป็นเงิน 1,875,000.00 บาท  - มีผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสาร ประกวดราคาและเสนอราคาต่ าสุด

ลว. 26 ส.ค.63 3. บ. ราชาโยค จ ากัด จ านวน 39 ราย อยูใ่นวงเงินงบประมาณและราคา
เป็นเงิน 1,667,250.00 บาท   - มีผู้ยืน่ข้อเสนอและเสนอราคา กลาง
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จักรคลีน เซฟต้ี ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
เป็นเงิน 1,811,030.00 บาท ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 11 ราย
5. บ. ซีซี โปรเฟส เซอร์วสิ จก.
เป็นเงิน 1,748,808.00 บาท
6. บริษทั พพีเีอ็น 51 จ ากัด
เป็นเงิน 1,615,000.00 บาท
7. บ. ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วสิ จก.
เป็นเงิน 1,644,000.00 บาท
8. บริษทั  เอลาฬุก เซอร์วส จ ากัด
เป็นเงิน 2,109,420.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2563
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2563
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

9. บริษทั รักษาความปลอดภยั 
เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด
เป็นเงิน 1,642,800.00 บาท
10. บริษทั ทรูวนั จ ากัด
เป็นเงิน 1,695,200.00 บาท
11. บ. เค.เอส.ซี.คลีนนิ่ง.เซอร์วสิ จก.
เป็นเงิน 1,750,000.00 บาท

5 จ้างบริการรักษาความปลอดภยัอาคารและสถานที่ 1,768,020.00 1,768,020.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานรักษาความปลอดภยั ส านักงานรักษาความปลอดภยั เนื่องจากมีคุณสมบัติและคุณภาพ สัญญาเลขที่ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ม.56 องค์การสงเคราะห็ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห็ทหารผ่านศึก ในการดูแลให้บริการรักษาความ 003/64
ระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 กันยายน (2) (ช) เป็นเงิน 1,768,020.00 บาท เป็นเงิน 1,768,020.00 บาท ปลอดภยัในทรัพย์สินของส านักงานฯ ลว. 27 ต.ค. 63
2564 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 7 คน และดูแลความปลอดภยัแก่เจ้าหน้าที่

ของส านักงานฯ ซ่ึงได้รับสิทธพิเิศษ

6 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบควบคุมการเข้าออกและระบบ 257,400.00 257,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จก. บ. ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
รักษาความปลอดภยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ม.56 เป็นเงิน 257,400.00 บาท เป็นเงิน 257,400.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 004/64
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 256  ถึง 30 กันยายน 2564) วรรคหนึ่ง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 28 ต.ค.63
เป็นเงิน 257,400.00 บาท (2) (ข) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

7 จ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 242,676.00 242,676.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากัด บริษทั เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดระยะเวลา 12 เดือน ม.56 เป็นเงิน 242,676.00 บาท เป็นเงิน 242,676.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 005/64
(ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564) วรรคหนึ่ง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 28 ต.ค.63
เป็นเงิน 242,676.00 บาท (2) (ข) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

8 จ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการแผนที่ 324,000.00 324,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะแมปเปอร์ จ ากัด บริษทั เดอะแมปเปอร์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
ขอบเขตการแจงนับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ม.56 เป็นเงิน 324,000.00 บาท เป็นเงิน 324,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 006/64
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) วรรคหนึ่ง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 28 ต.ค.63
เป็นเงิน 324,000.00 บาท (2) (ข) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2563
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

9 จ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารลูกค้า (CRM) และประชาสัมพนัธ์ 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เน็กเซนเทล จ ากัด บริษทั เน็กเซนเทล จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 12 เดือน ม.56 เป็นเงิน 300,000.00 บาท เป็นเงิน 300,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 007/64
(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) วรรคหนึ่ง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 28 ต.ค.63
เป็นเงิน 300,000.00 บาท (2) (ข) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

10 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล 1,296,000.00 1,296,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จีเอเบิล จ ากัด บริษทั จีเอเบิล จ ากัด เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาเลขที่ 
คอมพวิเตอร์ (ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร) ประจ าปี ม.56 เป็นเงิน 1,296,000.00 บาท เป็นเงิน 1,296,000.00 บาท ครบถ้วนและยืน่ข้อเสนอที่เป็น 008/64
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 12 เดือน วรรคหนึ่ง ประโยชน์ต่อทางราชการ เสนอ ลว. 29 ต.ค.63
( 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัที่ 30 กันยายน 2564) (2) (จ) ราคาเหมาะสมอยูใ่นวงเงินงบ
เป็นเงิน 1,296,000.00 บาท ประมาณและราคากลาง

11 จ้างบ ารุงรักษาและต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ต่อพว่ง 4,900,000.00 4,900,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากัด บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากัด เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาเลขที่ 
และอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง ม.56 เป็นเงิน 4,900,000.00 บาท เป็นเงิน 4,779,000.00 บาท ครบถ้วนและยืน่ข้อเสนอที่เป็น 009/64
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระยะเวลา 12 เดือน วรรคหนึ่ง (บริษทั ฯ ยินดีปรับลดราคาลงอีก ประโยชน์ต่อทางราชการ เสนอ ลว. 29 ต.ค.63
(1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2564) (2) (จ) 121,000.00 บาท คงเหลือ ราคาเหมาะสมอยูใ่นวงเงินงบ
เป็นเงิน 4,779,000.00 บาท 4,779,000.00 บาท) ประมาณและราคากลาง

12 เช่าใช้บริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,990,000.00 1,990,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นผู้มีตุณสมบัติ ถูกต้อง สัญญาเลขที่ 
ระยะเวลา 12 เดือน ม.56 เป็นเงิน 1,990,000.00 บาท เป็นเงิน 1,990,000.00 บาท ครบถ้วน และยืน่ข้อเสนอเป็น 010/64
(ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) วรรคหนึ่ง ประโยชน์ต่อทางราชการ เสนอราคา ลว. 29 ต.ค. 63
เป็นเงิน 1,990,000.00 บาท (2) (จ) เหมาะสมอยูใ่นวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

13 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบันทึกเวลาปฏบิัติงานและ 279,987.00 279,987.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จก. บ. ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่
การลาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ม.56 เป็นเงิน 279,987.00 บาท เป็นเงิน 279,987.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 011/64
ระยะเวลา 12 เดือน (ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 กันยายน วรรคหนึ่ง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 ต.ค. 63
2564) เป็นเงิน 279,987.00 บาท (2) (ข) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2563
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

14 จ้างท ากฤตภาคข่าวออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 154,080.00 154,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโฟเควสท์ จ ากัด บริษทั อินโฟเควสท์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
2564 (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยาน พ.ศ. 2564) ม.56 เป็นเงิน 154,080.00 บาท เป็นเงิน 154,080.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 012/64
เป็นเงิน 154,080.00 บาท วรรคหนึ่ง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 ต.ค. 63

(2) (ข) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

15 จ้างประชาสัมพนัธก์ารด าเนินงานโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ 25,000,000.00 24,843,973.33 ประกวดราคา 1. บริษัท ซิลเลเบิล จ ากัด บริษัท ซิลเลเบิล จ ากัด เนื่องจากเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอที่มี สัญญาเลขที่ 
ในปัจจุบัน และแผนการด าเนินงานอนาคต e-bidding เป็นเงิน 23,641,650.00 บาท เป็นเงิน 23,641,650.00 บาท คุณสมบัติและยืน่ข้อเสนอทางด้าน 013/64
เป็นเงิน 23,641,650.00 บาท เลชที่ 2. บ. เจ เอส แอล โกบอล มีเดีย จก. เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ที่ ลว. 30 ต.ค. 63

eb-7/2563 เป็นเงิน 24,955,000.00 บาท   - มีผู้ยืน่ข้อเสนอและเสนอราคา ได้คะแนนรวมสูงสุด ซ่ึงอยูใ่นวงเงิน
ลว. 27 ส.ค.63  ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ งบประมาณและราคากลางที่ก าหนด

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 31 ราย
  - แต่ยืน่ข้อเสนอ 2 ราย

16 จ้างพมิพแ์บบสอบถาม การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ 500,000.00 411,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนอรุณการพมิพ ์จ ากัด บริษทั ธนอรุณการพมิพ ์จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ครัวเรือน พ.ศ. 2564 จ านวน 3 รายการ ดังนี้ เป็นเงิน 371,685.00 บาท เป็นเงิน 371,685.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 002/2564
1. แบบส ารวจสมาชิกและการใช้จ่ายของครัวเรือน (สศส.2) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 30 ต.ค.63
จ านวน 56,200 เล่ม  เป็นเงิน 241,660.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
2. แบบส ารวจรายได้ของครัวเรือน (สศส.3) จ านวน  56,200 เล่ม ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 126,450.00 บาท
3. แผ่นปกแบบ สศส.2 (ใช้ส าหรับครัวเรือนที่แจงนับไม่ได้)
จ านวน 6,500 เล่ม เป็นเงิน 3,575.00 บาท
(กองสถิติสังคม กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย) รวมเป็นเงิน 371,685.00 บาท

17 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรอง 3,999.13 3,999.13 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้านนทบุรี บริษทั โตโยต้านนทบุรี เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
อากาศ ตรวจเช็คเบรค 2 ล้อ หน้า และเบรค 2 ล้อ หลัง ผู้แทนจ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้แทนจ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 003/2564
ของรถยนต์ ทะเบียน ฮย-2321 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200- เป็นเงิน 3,999.13 บาท เป็นเงิน 3,999.13 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 30 ต.ค.63
14613-0702-0001/57 เป็นเงิน 3,999.13 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(สลก. กลุ่มช่วยอ านวยการ) รวมเป็นเงิน 3,999.13 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง


