
      
ร�างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

งานจ�ดซ� อสารสร"างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) ชน/ดผง
จ1านวน ๔๖๐,๙๐๐ ก/โลกร�ม พร"อมขนส�ง ป=งบประมาณ ๒๕๖๐

๑. ความเปDนมา
การประปาส�วนภ�ม�ภาคเขต ๒ (กปภ.ข.๒) จะด�าเน�นการจ�ดซ��อสารสร างตะกอน Poly Aluminium 

Chloride (PACl) จ�านวน ๔๖๐,๙๐๐ ก�โลกร�ม พร อมขนส�ง ป8งบประมาณ ๒๕๖๐ เพ�<อจ�ดสรรให การประปา 
ส�วนภ�ม�ภาคสาขาในส�งก�ด การประปาส�วนภ�ม�ภาคเขต ๒

ค1าจ1าก�ดความ
กปภ. หมายถAง          การประปาส�วนภ�ม�ภาค
กปภ.ข. หมายถAง การประปาส�วนภ�ม�ภาคเขต
ผ� เสนอราคา หมายถAง น�ต�บCคคล หร�อกลC�มน�ต�บCคคลทE<มEส�ทธ�Gเข าเสนอราคา
พ�สดCทE<จ�ดซ��อฯ หมายถAง  สารสร างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACI) ชน�ดผง 

  ตามรายละเอEยดคCณล�กษณะเฉพาะใน ข อ ๔ 
สาร PACl หมายถAง          สารสร างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACI) ชน�ดผง   
ผ� ซ��อ หมายถAง  การประปาส�วนภ�ม�ภาคเขต ๒
ผ� ขาย หมายถAง ผ� เสนอราคาซA<งได ร�บการพ�จารณาค�ดเล�อกและได ลงนามในส�ญญา
รC�น (Lot.) หมายถAง สาร PACI ทE<ผล�ตโดยกรรมว�ธEเดEยวก�น บรรจCในภาชนะบรรจCชน�ด และ 

ขนาดเดEยวก�น ทE<ผล�ตหร�อส�งมอบหร�อซ��อขายในระยะเวลาเดEยวก�น

๒. ว�ตถFประสงคG
๒.๑ เพ�<อจ�ดซ��อสาร PACl ส�าหร�บใช ในกระบวนการผล�ตน��าประปาให แก� การประปาส�วนภ�ม�ภาคสาขา 

ในส�งก�ด การประปาส�วนภ�ม�ภาคเขต ๒ ตามแผนการส�งมอบ
๒.๒ เพ�<อให สารสร างตะกอน(PACl) ทE<จ�ดซ��อมEคCณภาพได มาตรฐานตาม รายละเอEยดข อก�าหนดคCณล�กษณะ

เฉพาะพอล�อะล�ม�เนEยมคลอไรดT (PACl) ชน�ดผง เบส�กซ�ตE� ร อยละโดยน��าหน�ก ๖๕ ถAง ๘๕ (กคน.๐๓ H/๐๑-๒๕๕๙)
๓. คFณสมบ�ต/ของผI"เสนอราคา

๓.๑ เปZนผ� มEอาชEพขายพ�สดCทE<ก�าหนดด�งกล�าว
๓.๒ ไม�เปZนผ� ทE<ถ�กระบCช�<อไว ในบ�ญชEรายช�<อผ� ท��งงานของทางราชการและได แจ งเวEยนช�<อแล ว 

- ๒ -/ ๓.๓ ไม�เปZนผ� ได ร�บ......
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๓.๓ ไม�เปZนผ� ได ร�บเอกส�ทธ�Gหร�อความคC มก�นซA<งอาจปฏ�เสธไม�ยอมขA�นศาลไทย เว นแต�ร�ฐบาลของผ� เสนอราคา
ได มEค�าส�<งให สละส�ทธ�GความคC มก�นเช�นว�าน��น

๓.๔ ไม�เปZนผ� มEผลประโยชนTร�วมก�นก�บผ� เสนอราคารายอ�<นทE<เข าเสนอราคาให แก� กปภ . และไม�เปZน 
ผ� กระท�าการอ�นเปZนการข�ดขวางการแข�งข�นราคาอย�างเปZนธรรมในการจ�ดซ��อคร��งนE�

๓.๕ บCคคลหร�อน�ต�บCคคลทE<จะเข าเปZนค��ส�ญญาต องไม�อย��ในฐานะเปZนผ� ไม�แสดงบ�ญชEรายร�บรายจ�ายหร�อ
แสดงบ�ญชEรายร�บรายจ�ายไม�ถ�กต องครบถ วนในสาระส�าค�ญ

๓.๖ บCคคลหร�อน�ต�บCคคลทE<จะเข าเปZนค��ส�ญญาก�บหน�วยงานของร�ฐ ซA<งได ด�าเน�นการจ�ดซ��อจ�ดจ างเช�าด วย
ระบบอ�เล]กทรอน�กสT (e-Government Procurement : e-GP)  ต องลงทะเบEยนในระบบอ�เล]กทรอน�กสTของ 
กรมบ�ญชEกลางทE<เว]ปไซตTศ�นยTข อม�ลจ�ดซ��อจ�ดจ างภาคร�ฐ

๓.๗ ค��ส�ญญาต องร�บและจ�ายเง�นผ�านบ�ญชEธนาคาร เว นแต�การจ�ายเง�นแต�ละคร��ง ซA<งมEม�ลค�าไม�เก�นสามหม�<น
บาท ค��ส�ญญาอาจร�บจ�ายเง�นสดก]ได 

๔. รายละเอKยดคFณล�กษณะเฉพาะ
๔.๑ คFณล�กษณะท�Oวไป

๔.๑.๑ ล�กษณะเปZนผงหร�อเปZนเกล]ด สEเหล�อง
๔.๑.๒ เปZนสารสร างตะกอน ทE<ไม�มEพ�ษภ�ยต�อมนCษยT ส�ตวTและส�<งแวดล อม เม�<อน�าไปใช เปZนสารสร าง

ตะกอนในกระบวนการผล�ตน��าประปา
๔.๑.๓ เม�<อ กปภ.ข.๒ ตรวจร�บสาร PACl แล วจะต องมEอายCการใช งานมากกว�า ๑ ป8ขA�นไป โดยน�บ

ถ�ดจากว�นส�งมอบ
๔.๒ คFณล�กษณะเฉพาะทางเคมK

๔.๒.๑ อะล�ม�เนEยมออกไซดT (Al ๒ O ๓) ร อยละโดยน��าหน�ก ไม�น อยกว�า ๒๙.๐
๔.๒.๒ เบส�กซ�ตE� (Basicity) ร อยละโดยน��าหน�ก ๖๕ ถAง ๘๕
๔.๒.๓ ความเปZนกรด-ด�าง (pH) ๓.๕ ถAง ๕.๐
         เม�<อท�าเปZนสารละลายทE<มEความเข มข น ๑๐ กร�มต�อล�กบาศกTเดซ�เมตร
๔.๒.๔ ซ�ลเฟต (SO ๔

๒-) ร อยละโดยน��าหน�ก ไม�เก�น ๑๐
๔.๒.๕ เหล]ก (Fe) ร อยละโดยน��าหน�ก ไม�เก�น ๐.๒
๔.๒.๖ เกล�อแอมโมเนEยม (ค�านวณเปZน N) ม�ลล�กร�มต�อก�โลกร�ม ไม�เก�น ๓๐๐
๔.๒.๗ แมงกานEส (Mn) ม�ลล�กร�มต�อก�โลกร�ม ไม�เก�น ๔๕
๔.๒.๘ สารหน� (As) ม�ลล�กร�มต�อก�โลกร�ม ไม�เก�น ๓.๐
๔.๒.๙ แคดเมEยม (Cd) ม�ลล�กร�มต�อก�โลกร�ม ไม�เก�น ๓.๐
๔.๒.๑๐ ตะก�<ว (Pb) ม�ลล�กร�มต�อก�โลกร�ม ไม�เก�น ๑๕
๔.๒.๑๑ ปรอท (Hg) ม�ลล�กร�มต�อก�โลกร�ม ไม�เก�น ๐.๓
๔.๒.๑๒ โครเมEยม (Cr) ม�ลล�กร�มต�อก�โลกร�ม ไม�เก�น ๑๕

 - ๓ -/ ๔.๓ การบรรจC......
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๔.๓ การบรรจF
๔.๓.๑ ให บรรจCสาร PACI ในถCง ๒ ช��น โดยช��นนอกท�าด วยว�สดCทE<มEความเหนEยว คงทน ไม�ฉEกขาด

ง�าย ส�วนช��นในท�าด วยพลาสต�กทE<มEความเหนEยว คงทน ไม�ท�าปฏ�ก�ร�ยาก�บสาร PACl และสามารถปoองก�นความช��นได 
๔.๓.๒ ถCงทE<บรรจCต องเปZนถCงใหม� ไม�เคยใช งานมาก�อน
๔.๓.๓ หากม�ได ตกลงเปZนอย�างอ�<น ให บรรจCสาร PACI ในแต�ละถCงมEน��าหน�กสCทธ�ถCงละ ๒๕ ก�โลกร�ม 

และน��าหน�กสCทธ�ต องไม�น อยกว�าทE<ระบCไว ทE<ฉลาก
๔.๔ เคร�Oองหมาย และฉลาก
ภาชนะทE<บรรจCสาร PACI ทCกหน�วยอย�างน อยต องมEเลข อ�กษร หร�อเคร�<องหมายแจ งรายละเอEยด ให เห]นได ง�าย

และช�ดเจน โดยเปZนฉลากทE<ต�ดแน�น และปoองก�นการหลCดลอก ด�งนE� 
๔.๔.๑ ช�<อผล�ตภ�ณฑT
๔.๔.๒ เด�อน ป8ทE<ผล�ต และหมดอายC
๔.๔.๓ รห�สรC�นทE<ผล�ต
๔.๔.๔ น��าหน�กสCทธ�เปZนก�โลกร�ม
๔.๔.๕ ช�<อผ� ผล�ต หร�อโรงงานทE<ผล�ต หร�อเคร�<องหมายการค าทE<จดทะเบEยน หร�อช�<อผ� จ�ดจ�าหน�าย 
๔.๔.๖ ส�ญล�กษณT ค�าเต�อนเกE<ยวก�บอ�นตรายทE<อาจเก�ดขA�น
๔.๔.๗ ค�าแนะน�าและข อควรระว�ง เกE<ยวก�บการใช และการเก]บร�กษา โดยระบCไว ทE<ฉลาก หร�อ 

ท�าเปZนใบแทรก หร�อหน�งส�อค��ม�อการใช งาน
ในกรณEทE<ใช ภาษาต�างประเทศ แสดงเคร�<องหมายและฉลาก ต องมEความหมายตรงก�บภาษาไทย 

ทE<ก�าหนดไว ข างต น

๕. หล�กเกณฑGการพ/จารณา
๕.๑ ผI"ประสงคGจะเสนอราคาต"องส�งหล�กฐานประกอบการพ/จารณา ด�งนK 

๕.๑.๑ ใบร�บรองว�าสาร PACl ทE<เสนอ เปZนชน�ดทE<สามารถใช ในกระบวนการผล�ตน��าประปาเพ�<อ 
การบร�โภคได อย�างปลอดภ�ย โดยใบร�บรองนE�จะต องออกโดยหน�วยงานร�ฐของประเทศผ� ผล�ต หร�อหน�วยงานอ�<น 
ทE<ได ร�บการร�บรองมาตรฐานสากล

๕.๑.๒ ใบร�บรองผลการทดสอบ (Certificate of Analysis ; COA) ของสาร PACl ทE< เสนอ 
ทE<มEรายการทดสอบตามคCณล�กษณะในข อ ๔.๑.๑ และข อ ๔.๒ ซA<งใบร�บรองนE�ต องออกโดยกรมว�ทยาศาสตรTบร�การ 
หร�อหน�วยงานอ�<นของร�ฐ หร�อบร�ษ�ทเอกชนทE<ได ร�บการร�บรองมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕

๕.๑.๓ ส�งต�วอย�างสาร PACl ทE<เสนอ จ�านวนไม�น อยกว�า ๑ ก�โลกร�ม ให กองควบคCมคCณภาพน��า 
หร�อกรมว�ทยศาสตรTบร�การ หร�อหน�วยงานอ�<นของร�ฐ หร�อบร�ษ�ทเอกชน ทE< ได ร�บการร�บรองมาตรฐาน 
ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ซA<งต องได ร�บความเห]นชอบจากผ� ซ��อ เพ�<อท�าการทดสอบคCณล�กษณะเฉพาะ ตามข อ ๔.๒.๑ ถAงข อ 
๔.๒.๓ และค�าใช จ�ายเปZนของผ� ประสงคTจะเสนอราคาท��งส��น

 - ๔ -/ ๕.๒ เม�<อผ� ซ��อ......
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๕.๒ เม�OอผI"ซ� อพ/จารณาหล�กฐานตามข"อ ๕.๑ ว�ามKคFณล�กษณะตรงตามข"อ ๔.๑.๑ และข"อ ๔.๑.๒ 
ทFกรายการแล"วผI"ซ� อจUงพ/จารณาผI"ประสงคGจะเสนอราคารายน� น

๖. การช�กต�วอย�างและเกณฑGการต�ดส/น
๖.๑ การช�กต�วอย�าง

๖.๑.๑ ผ� ขายจะต องอ�านวยความสะดวก และให ความช�วยเหล�อแก�ผ� ซ��อ ในการช�กต�วอย�าง
สาร PACI เพ�<อน�าไปทดสอบตามรายละเอEยดคCณล�กษณะเฉพาะในข อ ๔.๑.๑ และข อ ๔.๒

๖.๑.๒  ผ� ซ��อจะซ�กต�วอย�างสาร PACl จากภาชนะบรรจCทE<เปZนไปตามข อ ๔.๓ และข อ ๔.๔ เท�าน��น 
และจะท�าการช�กต�วอย�างก�อนการส�งมอบทCกคร��ง

๖.๑.๓ ผ� ซ��อจะท�าการช�กต�วอย�างสาร PACl ในแต�ละรC�นอย�างน อย ๑ ต�วอย�างต�อสาร PACl 
๑๕๐ เมตร�กต�น เศษของ ๑๕๐ เมตร�กต�น ค�ดเปZน ๑๕๐ เมตร�กต�น โดยสาร PACl ๑ ต�วอย�าง จะช�กจาก 
สาร PACl จ�านวน ๓ ถCง ถCงละ ๑ ก�โลกร�ม น�ามาผสมก�นแล วแบ�งออกเปZน ๓ ส�วน ส�วนละเท�าๆ ก�น โดยให ผ� ซ��อและ
ผ� ขาย ลงลายม�อช�<อก�าก�บไว ทE<ต�วอย�างท��ง ๓ ส�วน ให ผ� ซ��อและผ� ขายเก]บต�วอย�างไว คนละส�วน อEก ๑ ส�วน ผ� ซ��อและ  
ผ� ขายต องร�วมก�นน�าต�วอย�างไปส�งทดสอบทE<กรมว�ทยาศาสตรTบร�การ หร�อหน�วยงานอ�<นของร�ฐ หร�อบร�ษ�ทเอกชน 
ทE<ได ร�บการร�บรองมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ซA<งต องได ร�บความเห]นชอบจากผ� ซ��อ และค�าใช จ�ายท��งหมดเปZนของ 
ผ� ขายท��งส��น

๖.๑.๔ เม�<อผลทดสอบสาร PACl ทE<ได จากการช�กต�วอย�างเสร]จเรEยบร อยแล ว ผ� ซ��อเปZนผ� ไปร�บ
รายงานผลการทดสอบ หร�อให หน�วยงานทE<ท�าการทดสอบ ส�งผลการทดสอบให ผ� ซ��อโดยตรง โดยผ� ซ��อเปZนผ� พ�จารณา
ผลการทดสอบ และแจ งให ผ� ขายทราบพร อมส�งส�าเนาผลการทดสอบให แก�ผ� ขาย

๖.๒ เกณฑGการต�ดส/น
ต�วอย�างสาร PACl จะต องผ�านเกณฑTตามข อ ๔.๑ ถAงข อ ๔.๔ ทCกรายการ จAงจะถ�อว�าสาร PACl 

รC�นน��น เปZนไปตามเกณฑTทE<ก�าหนดของรายละเอEยดร�างขอบเขตของงานฉบ�บนE�
ในกรณEสาร PACl ไม�เปZนไปตามคCณล�กษณะ และรายละเอEยดทE<ก�าหนด ผ� ซ��อขอสงวนส�ทธ�Gในการ

พ�จารณาบอกเล�กส�ญญา หร�อพ�จารณาด�าเน�นการ ด�งนE�
๖.๒.๑ กรณEทE<สาร PACl รC�นน��น มEผลการทดสอบไม�เปZนไปตามข อ ๔.๒.๒ หร�อข อ ๔.๒.๗ ถAงข อ 

๔.๒.๑๒ หร�อมEปร�มาณอะล�ม�เนEยมออกไซดT (Al ๒ O ๓) ร อยละโดยน��าหน�กน อยกว�า ๒๖.๐ ผ� ซ��อขอสงวนส�ทธ�Gในการ
พ�จารณาไม�ร�บสาร PACl ในรC�นน��นๆ โดยผ� ขายจะต องให ผ� ซ��อท�าการช�กต�วอย�างสาร PACl รC�นใหม� ภายใน ๑๕ ว�น 
น�บแต�ว�นถ�ดจากว�นทE<ผ� ขายได ร�บหน�งส�อแจ งจากผ� ซ��อ

 - ๕ -/ ๖.๒.๒ กรณEทE<สาร PACl......
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๖.๒.๒ กรณEทE<สาร PACl รC�นน��น มEผลการทดสอบเปZนไปตามข อ ๔.๒.๒ และข อ ๔.๒.๗ ถAงข อ 
๔.๒.๑๒ และมEปร�มาณอะล�ม�เนEยมออกไซดT (Al ๒ O ๓) ร อยละโดยน��าหน�กอย��ในช�วง ๒๖.๐ ถAง ๒๘.๙ ผ� ซ��อจะห�กเง�น
ค�าสาร PACl เฉพาะรC�นทE<ไม�ผ�านเกณฑTในงวดน��นๆ ตามอ�ตราส�วนของปร�มาณอะล�ม�เนEยมออกไซดT (Al ๒ O ๓) ทE<ขาด
ไปต�อปร�มาณอะล�ม�เนEยมออกไซดT (Al ๒ O ๓) ทE<ก�าหนด โดยค�านวณจากราคาสาร PACl  ต�อปร�มาณทE<ตกลง 
ซ��อขายก�น หร�อผ� ขายจะต องชดเชยสาร PACl ในปร�มาณทE<ค�านวณแล ว ให ได ปร�มาณอะล�ม�เนEยมออกไซดT (Al ๒ O ๓) 
ครบตามทE<ก�าหนด

๖.๒.๓ กรณEทE<สาร PACl ไม�เปZนไปตามรายละเอEยดในข อ ๔.๑ ถAงข อ ๔.๔ ผ� ซ��อจะค�ดค�าปร�บ 
เปZนเง�นร อยละ ๑๐ ของจ�านวนเง�นค�าสาร PACl เฉพาะรC�นทE<ไม�ผ�านเกณฑTในงวดน��นๆ

๖.๒.๔ ในระหว�างใช งาน หากพบว�าสาร PACl มEล�กษณะแตกต�างจากทE<เคยใช  ผ� ซ��อจะหยCดใช  
สาร PACl น��นท�นทE พร อมท�าหน�งส�อแจ งผ� ขายให น�าสาร PACl กล�บค�นและน�าสาร PACl รC�นใหม�ทE<ผ�านเกณฑT 
ตามข อ ๔.๑ ถAงข อ ๔.๔ มาเปลE<ยนตามจ�านวนทE<เหล�ออย��ของรC�นน��น โดยจะต องส�งมอบสาร PACl ภายใน ๓ ว�น 
พร อมผลการทดสอบทE<ออกโดยกรมว�ทยาศาสตรTบร�การ หร�อหน�วยงานอ�<นของร�ฐ หร�อบร�ษ�ทเอกชนทE<ได ร�บ  
การร�บรองมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ท��งนE�หากผ� ขายไม�น�าสาร PACl รC�นใหม� มาเปลE<ยนให ผ� ซ��อ ผ� ขายต องช�าระ
เง�นค�นให ผ� ซ��อตามราคาของสาร PACl ในจ�านวนท��งหมดทE<ส�งมอบของรC�นน��น ส�าหร�บสาร PACl ส�วนทE<ผ� ซ��อได ใช  
ไปแล ว ผ� ขายจะต องไม�เรEยกร องให ผ� ซ��อช�าระค�าสาร PACl และ/หร�อค�าใช จ�ายใดๆ ท��งส��น

๗.การส�งมอบ
๗.๑ เม�<อผ� ขายได ร�บแจ งจากผ� ซ��อว�าสาร PACl รC�นน��นๆ มEผลการทดสอบผ�านเกณฑT ผ� ขายจAงท�าการ 

ส�งมอบสาร PACl รC�นน��นๆ ตามแผนการส�งมอบให แก�ผ� ซ��อ
 ๗.๒ การส�งมอบสาร PACl แต�ละงวด ผ� ขายจะต องจ�ดส�งเอกสารให  กปภ.สาขา ทCกแห�ง ด�งต�อไปนE�

๗.๒.๑ ใบร�บรองว�าสาร PACl ทE<ส�งมอบ เปZนชน�ดทE<สามารถใช ในกระบวนการผล�ตน��าประปา 
เพ�<อการบร�โภคได อย�างปลอดภ�ย ซA<งใบร�บรองนE�จะต องออกโดยหน�วยงานร�ฐของประเทศผ� ผล�ต หร�อหน�วยงานอ�<น  
ทE<ได ร�บการร�บรองมาตรฐานสากล

๗.๒.๒ ใบร�บรองผลการทดสอบ (Certificate of Analysis ; COA) ของสาร PACl รC�นทE<ส�งมอบ
๗.๒.๓ เอกสารความปลอดภ�ย (Safety Data Sheet ; SDS) ของสาร PACl ทE<ส�งมอบ และ SDS 

นE�จะต องจ�ดท�าโดยบร�ษ�ทผ� ผล�ต
๗.๓ ผ� ขายต องมEสาร PACl ทE<ผ�านเกณฑTตามข อ ๔.๑ ถAงข อ ๔.๔ ส�ารองไว ไม�น อยกว�าร อยละ ๒๐ ของ

จ�านวนทE<จ�ดซ��อท��งหมด ซA<งพร อมจ�ดส�งให ผ� ซ��อได ท�นทE เม�<อผ� ซ��อแจ งความต องการตลอดระยะเวลาของส�ญญา
๗.๔ กปภ.ข.๒ ขอสงวนส�ทธ�GทE<จะเพ�<มหร�อลดจ�านวนได ไม�เก�น ๒๐% ของจ�านวนตามส�ญญา
๗.๕ ผ� ขายจะต องส�งมอบสาร PACl ตามจ�านวน และสถานทE<ทE< กปภ.ข.๒ แจ งไว ในแผนการส�งมอบทE<แนบ

ภายในว�นทE< ๒๐ ของเด�อน
๗.๖ กรรมส�ทธ�Gแห�งสาร PACl ทE<ตกลงซ��อขายนE�จะโอนมาย�งผ� ซ��อ เม�<อผ� ขายได จ�ดการขนส�งสาร PACl 

ตามแผนการส�งมอบให ผ� ซ��อ เม�<อขนถ�ายลงในสถานทE< กปภ.สาขาปลายทางของผ� ซ��อ เรEยบร อยแล วเท�าน��น 
- ๖ -/ ๘. การทดสอบ......
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๘. การทดสอบ
อ างอ�งว�ธEทดสอบตามมาตรฐานอCตสาหกรรม เลขทE< มอก.๒๑๕๐-๒๕๔๖ พอล�อะล�ม�เนEยมคลอไรดTชน�ดเหลว

หร�อว�ธEอ�<นทE<ให ผลเทEยบเท�า

๘. การร�บประก�นความช1ารFดบกพร�อง
ผ� ขายจะต องร�บประก�นความช�ารCดบกพร�องเปZนเวลาไม�น อยกว�า ๖ เด�อน น�บจากว�นส��นสCดส�ญญา

๙. วงเง/นในการจ�ดซ� อ
การจ�ดซ��อคร��งนE�ใช งบประมาณของการประปาส�วนภ�ม�ภาค ประจ�าป8 ๒๕๖๐ วงเง�นงบประมาณ 

๘,๖๗๙,๖๖๘.๘๐ บาท (เง�นแปดล านหกแสนเจ]ดหม�<นเก าพ�นหกร อยหกส�บแปดบาทแปดส�บสตางคT) รวมภาษE
ม�ลค�าเพ�<ม

   ………………………………………………………………….
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