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แบบ สขร. ๑

1 จ้างซ่อมเคร่ือง  Printer ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น CLP-680DW 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก.บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก.เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-17752-0943-0001/59 เป็นเงิน 2,033.00 บาท เป็นเงิน 2,033.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 053/2565
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 เม.ย.65
 - Repair Mainboard (ซ่อมเมนบอร์ด) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

เป็นเงิน 2,033.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

(กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์)

รวมเป็นเงิน 2,033.00 บาท

2 จ้างซ่อมเคร่ือง  Printer ย่ีห้อ Brother รุ่น HL-3170CDW 4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก.บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก.เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-19724-0943-0003/60 เป็นเงิน 4,601.00 บาท เป็นเงิน 4,601.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 054/2565
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 เม.ย.65
 - Change Fuser Unit (เปล่ียนชุดท าความร้อน) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 4,601.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 4,601.00 บาท

3 จ้างแถลงข่าวโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 494,000.00 490,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลเลเบิล จ ากัด บริษัท ซิลเลเบิล จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

(งานแจงนับ) จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 490,060.00 บาท เป็นเงิน 490,060.00 บาท เป็นเงิน 490,060.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 055/2565

(กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลก.) รวมเป็นเงิน 490,060.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 เม.ย.65
จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

4 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 1,010,000.00 982,133.33 ประกวดราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแสงจันทร์การพิมพ์ บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด เน่ืองจากมีคุณนมบัติครบถ้วนถูกต้อง สัญญาเลขท่ี

พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด งานแจงนับ) (e-bidding) เป็นเงิน 872,100.00 บาท เป็นเงิน 836,900.00 บาท ตามข้อก าหนดในเอกสารประกวด 025/65

จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 836,900.00 บาท เลขท่ี 2. บริษัท ประชุมช่าง จ ากัด ราคา และเสนอราคารวม 2 รายการ ลว. 4 เม.ย.65

1. แบบสอบถามธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ eb-4/2565 เป็นเงิน 922,000.00 บาท ต่ าสุด

จ านวนพิมพ์ 280,000 แบบ เป็นเงิน 560,000.00 บาท ลว. 9 มี.ค. 65 3. บริษัท ศิริชัยการพิมพ์ จ ากัด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

2. แบบสอบถามอุตสาหกรรมการผลิต จ านวนพิมพ์ 130,000 แบบ เป็นเงิน 1,048,814.00 บาท

เป็นเงิน 276,900.00 บาท 4. บริษัท สินทวีการพิมพ์ จ ากัด
เป็นเงิน 995,100.00 บาท

5. บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด

เป็นเงิน 836,900.00 บาท

 - มีผู้ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซ้ือ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 22 ราย

แต่ย่ืนข้อเสนอ 5 ราย

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 6,500.00 5,617.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
พ.ศ. 2565 (งานแจงนับ) จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,617.50 บาท ดังน้ี เป็นเงิน 5,617.50 บาท เป็นเงิน 5,617.50 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 020/2565
1. ปากกาลูกล่ืน ขนาด 0.5 มม. ตราม้า รุ่น H-301 สีน้ าเงิน ผลิตใน ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 11 เม.ย.65

ประเทศไทย จ านวน 300 ด้าม เป็นเงิน 1,123.50 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

2. แฟ้มกระดุม ขยายข้าง ขนาด  A4 ยีห้อ ออร์ก้า รุ่น A-154 คละสี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

จ านวน 300 แฟ้ม เป็นเงิน 4,494.00 บาท

(กองสถิติเศรษฐกิจ) รวมเป็นเงิน 5,617.50 บาท

6 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี 2564 จ านวน 500 เล่ม 150,000.00 133,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เลคแอนด์ฟาวด์เท่น พร้ินต้ิง จ ากัดบริษัท เลคแอนด์ฟาวด์เท่น พร้ินต้ิง จ ากัดเน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

เป็นเงิน 133,750.0 บาท เป็นเงิน  133,750.00 บาท เป็นเงิน  133,750.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 056/2565
(กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลก.) รวมเป็นเงิน 133,750.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 เม.ย.65

จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

7 จ้างจัดท าโล่คริสตัล รุ่น JA304M ขนาด 25.5X13X2.5 ซม. 11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมปา อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท แอมปา อินเตอร์เทรด จ ากัดเน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

พร้อมกล่องกระดาษสีน้ าเงิน + พ่นทราย จ านวน 8 โล่ เป็นเงิน 11,984.00 บาท เป็นเงิน 11,984.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 057/2565

เป็นเงิน 11,984.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 เม.ย.65

(กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี สลก.) รวมเป็นเงิน 11,984.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

8 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการส ารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาล 8,000.00 6,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

เอกชน พ.ศ. 2565 จ านวน 700 เล่ม เป็นเงิน 5,271.00 บาท เป็นเงิน 5,271.00 บาท เป็นเงิน 5,271.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 058/2565

(กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ) รวมเป็นเงิน 2,271.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 เม.ย.65

จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

9 จ้างพิมพ์คู่มือการอ่านและตัวเลข โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและ 40,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

สตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2565 (MICS7) จ านวน 500 เล่ม เป็นงิน 28,995.00 บาท เป็นงิน 28,995.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 059/2565

เป็นเงิน 28,995.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 เม.ย.65

(กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม กองสถิติสังคม) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

รวมเป็นเงิน 29,995.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

10 จ้างพิมพ์รายงานสถานการณ์เด็กและเยาวชน 2564 60,000.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

จ านวน 300 เล่ม เป็นเงิน 34,035.00 บาท เป็นเงิน 34,035.00 บาท เป็นเงิน 34,035.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 060/2565

(กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์เชิงสังคม กองสถิติพยากรณ์) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 เม.ย.65

รวมเป็นเงิน  34,035.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

11 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Fuji Xerox รุ่น Docucentre-V5070 11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-18105-0906-0007/59 (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 061/2565

รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี เป็นเงิน 11,984.00 บาท เป็นเงิน 11,984.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 เม.ย.65

 - AP/DC-V 5070/4070 Initial Drum Cartridge (60k) CT351061 จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

จ านวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 11,984.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

(กลุ่มบริหารพัสดุ สลก.) รวมเป็นเงิน 11,984.00 บาท

12 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Fuji Xerox รุ่น Docucentre-V3060 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-20672-0906-0002/61 (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 062/2565

รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี เป็นเงิน  12,840.00 บาท เป็นเงิน  12,840.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 เม.ย.65

 - Monolith Drum Cartridge (CT351089)  จ านวน 1 ช้ิน จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

เป็นเงิน 12,840.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

(กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สลก.) รวมเป็นเงิน 12,840.00 บาท

13 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ Acer รุ่น Veriton M4620G 1,337.50 1,337.50 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก.บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก.เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-13620-0938-0110/56 เป็นเงิน 1,337.50 บาท เป็นเงิน 1,337.50 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 063/2565

รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 เม.ย.65

 - Change Power Supply (เปล่ียนพาวเวอร์ซัพพลาย) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

จ านวน 1 ชุด เป็นเงน 1,337.50 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

(กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ กองนโนบายและวิชาการสถิติ)

รวมเป็นเงิน 1,337,.50 บาท
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แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

14 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล 11,181.50 11,181.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัดเน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ

จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,181.50 บาท ดังน้ี เป็นเงิน 11,181.50 บาท เป็นเงิน 11,181.50 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 021/2565

1. กระดาษไข SF ขนาด A3 จ านวน 2 ม้วน เป็นเงิน 6,099.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 เม.ย.65

2. หมึกพิมพ์ส าเนา SF สีด า จ านวน 5 หลอด เป็นเงิน 5,082.50 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

(กลุ่มสารบรรณ สลก.) รวมเป็นเงิน 11,181.50 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

15 จ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 10,000,000.00 9,993,760.00 ประกวดราคา 1. หจก.เฟเวอร์ริทดีไซน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟเวอร์ริทดีไซน์เน่ืองจากเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมี สัญญาเลขท่ี

เป็นเงิน 9,800,000.00 บาท (e-bidding) 2. บ. ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จก.เป็นเงิน 9,800,000.00 บาท คุณสมบัติและย่ืนข้อเสนอทางด้าน 026/65

เลขท่ี 3. บริษัท คลิกเน็กซ์ จ ากัด เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ท่ี ลว. 29 เม.ย.65

eb-2/2565 4. บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จ ากัด (ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน)ได้คะแนนรวมสูงสุดและเสนอราคา

ลว. 1 ก.พ. 65  - มีผู้ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซ้ือ ซ่ึงอยู่ในวงเงินงบประมาณและราคา

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 28 ราย กลางท่ีก าหนด

แต่ย่ืนข้อเสนอ 4 ราย

16 จ้างท าฉากก้ันอะคริลิคใสพร้อมติดต้ังในห้องประชุม ไว้ต่อ 95,000.00 79,650.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.รัชโยธิน จ ากัด บริษัท ส.รัชโยธิน จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

ส านักงานงานสถิติแห่งชาติ กรุงเทพฯ เป็นเงิน 79,650.80 บาท  ดังน้ี เป็นเงิน 79,650.80 บาท เป็นเงิน 79,650.80 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 064/2565

1. ฉากก้ันอะคริลิค ขนาด 60*60 จ านวน 116 ชุด ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 เม.ย.65

เป็นเงิน 73,230.80 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

2. ฉากก้ันอะคริลิคท าเป็นคูหา 80*60*60 พร้อมติดต้งขาต้ังขนาด ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

12*12 CM ขนาดความลึกเซาะร่อง 7.5 CM ฉากก้ันคูหาประกอบด้วย

กาวประสานอะคริลิค จ านวน 4 ชุด เป็นเงิน 6,420.00 บาท

(กชลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 79,650.80 บาท


