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วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง
(บาท) (บาท)

1 จ้างพิมพ์ แบบสอบถาม และแผ่นปก โครงการส ารวจภาวะ 639,000 448,000 สอบราคา 1.บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จ ากัด 397,500 บาท ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล เจีย้ฮ้ัว เนือ่งจากมีคุณสมบัติและเสนอ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 จ านวน 3 รายการ 2.บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 429,750 บาท เป็นเงิน ราคาเป็นไปตามเง่ือนไข ที่
ดังต่อไปนี้ 3.ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 435,318.80 บาท 350,318 บาท สสช.ก าหนด และเสนอราคา
1.แบบส ารวจสมาชิกและการใช้จ่ายของครัวเรือน (สศส.2) 4.บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จ ากัด 387,750 บาท รวมทุกรายการต่ าสุด และอยู่
จ านวน 52,000 เล่ม เป็นเงิน 228,124.00 บาท 5.บริษัท สินทวกีารพิมพ์ จ ากัด 371,461.20 บาท ในวงเงินงบประมาณทีก่ าหนด
2.แบบส ารวจรายได้ของครัวเรือน (สศส.3) 6.บริษัท แพนด้า พร้ินต้ิง จ ากัด 483,747 บาท
จ านวน 52,000 เล่ม เป็นเงิน 116,844.00 บาท 7.บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสชิง่ จ ากัด 407,890 บาท
3.แผ่นปกแบบ สศส.2 (ใช้ส าหรับครัวเรือนท่ีแจงนับไม่ได้) 8.บริษัท ดอกเบีย้ จ ากัด 536,400 บาท
จ านวน 5,000 แผ่น  เป็นเงิน 5,350.00 บาท 9.บริษัท ออนป้า จ ากัด 577,185 บาท

10.ห้างหุน้ส่วนสมัญนิติบุคคล เจีย้ฮ้ัว 350,318 บาท
11.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อรุณการพิมพ์ 390,560 บาท
12.โรงพิมพ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 438,700 บาท
13.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด งานพิมพ์ 423,720 บาท

2 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ รุ่น Dell 4,547.50 4,547.50 ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด 4,547.50 บาทบริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
รุ่น Optiplex980 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000- เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
10494-0938-0230/54  (กลุ่มปฏิบัติการเคร่ืองคอมพิวเตอร์) 4,547.50 บาท
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน 
 - Chage Power Supply  จ านวน 1 ชุด

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 1 ชุด 100,000 97,795.86 ตกลงราคา บริษัท เทอร์มินอล โซลูชัน่ จ ากัด 97,795.86 บาท บริษัท เทอร์มินอล โซลูชัน่ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ประกอบดัวย (ว 315) เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ
1. YAMAHA 12-Chanel Mixing Console : Max. 6Mic/12 97,795.86 บาท
Line Input จ านวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 16,101.36 บาท
2.Wharfedale pro ล าโพง 350W RMS / 700W Program/
1400W  Peak จ านวน 2 ช้ิน เป็นเงิน 12,818.60บาท
3. DBX Dual Channel 31-Band Graphic  EQ จ านวน  1 ช้ิน
เป็นเงิน 8,453.00 บาท

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
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4. NTS ขาต้ังล าโพงโลหะสีด า จ านวน 2 ช้ิน 
เป็นเงิน 1,883.20 บาท
5.QSC Power Amplifiers 8 ohm 2x500 W จ านวน 1 ช้ิน
เป็นเงิน 19,688.00 บาท
6. XXL Rack อลูมิเนียม มีล้อ วางมิกเซอร์ได้ 12 U จ านวน 1 ช้ิน
เป็นเงิน 5,339.30 บาท
7.สายล าโพง 10 เมตร พร้อมขัว้ต่อ จ านวน 2 ช้ิน 
เป็นเงิน 1,712.00 บาท
8.AUDIOSENSE ขาไมค์บูมต้ังพืน้ (ยาว) จ านวน 4 ช้ิน
เป็นเงิน 5,350.00 บาท
9.Soundvision SU-880 ไมโครโฟนไร้สาย ย่าน UHF มือถือคู่
จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 23,454.40 บาท
10.Microphone Cable 3M. (Neutrik NC3FXX, NC3MXX)
จ านวน 8 ชุด เป็นเงิน 2,996.00 บาท

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 180,000 120,000 ตกลงราคา 1.บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 70,620 บาท 1.บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
1.เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 แผ่น เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ
ต่อนาที (ทดแทนของเดิม ของ กตส. หมายเลขครุภัณฑ์ 1105- 70,620 บาท
09-12060100-0169-1906-0007/48) ยีห่้อ ริโก้ รุ่น Aficio
MP 3054SP  จ านวน 1เคร่ือง  เป็นเงิน 70,620.00 บาท
(วงเงินงบประมาณ 120,000.00 บาท)
2.เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้คร้ังละ 60,000 2.บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 17,120 บาท 2.บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
30 แผ่น (ทดแทนของเดิม ของ กกจ. หมายเลขครุภัณฑ์ เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ
1105-01-02060100-2895-0914-003/48 และ ทดแทน 17,120 บาท
ของเดิม ของ สบจ. หมายเลขครุภัณฑ์ กบจ 0914-011-06/51)
ยีห่้อ SP3600SF  (ส่งเอกสารได้คร้ังละ 35 แผ่น)
จ านวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน 17,120.00 บาท
(วงเงินงบประมาณ 60,000.00 บาท)
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5 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 170,000 103,790 ตกลงราคา บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชัน่ส์ 103,790 บาท บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชัน่ส์ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
(ขาว-ด า) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที (ทดแทนของเดิม ของ ศสร. (ว 315) (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-7073-0906-0014/51) เป็นเงิน 
ยีห่้อ เคียวเซร่า รุ่น TASKalfa 4002i  จ านวน 1 เคร่ือง 103,790 บาท

6 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook 3,745 3,745 ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด 3,745 บาทบริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
จ านวน 1 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook 3,745 บาท
ยีห่้อ BenQ  รุ่น Joybook S41 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-
12061000-8638-0954-0036/51 (กลุ่มสถิติเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร) รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้
 - Re0air Mainboard
ซ่อมชุดภาคจ่ายไฟ  จ านวน 1 ชุด 

7 จัดซ้ือ ก.พ. 7 เพือ่ใช้ลงประวติัข้าราชการ จ านวน 1,500 แผ่น 9,630 9,630 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด 9,630 บาท บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ

9,630 บาท

8 จ้างจัดส่งเอกสาร แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท่ี 2 30,000 15,513 ตกลงราคา บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จ ากัด 15,513 บาท บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
(พ.ศ. 2559-2564) ให้ส านักงานสถิติจังหวดั จ านวน 76 จังหวดั เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

 15,513 บาท

9 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน 379,720 ตกลงราคา
มกราคม 2560 ต้ังแต่วนัท่ี 1-31 มกราคม 2560 (ว 315)
จ านวน 28 คน รายละเอียดดังนี้
1.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  95,200 รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 95,200 บาท รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
ในเดือน มกราคม 2560 จ านวน  7  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ท่ี 1 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่1 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถิติ ท่ี 02.6/225 ลว. 6 ธ.ค. 59 สถิติ ที ่02.6/225 ลว. 6 ธ.ค. 59 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน
จ านวน 7 คน จ านวน 7 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

 95,200 บาท
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2.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  162,120 รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 162,120 บาท รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
ในเดือน มกราคม 2560 จ านวน  12  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ท่ี 2 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่2 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถิติ ท่ี 02.7/269 ลว. 8 ธ.ค. 59 สถิติ ที ่02.7/269 ลว. 8 ธ.ค. 59 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน
จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

162,120 บาท

3.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  122,400 รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 122,400 บาท รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
ในเดือน มกราคม 2560 จ านวน  9  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ท่ี 3 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่3 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถิติ ท่ี 02.3/269 ลว. 7 ธ.ค.59 สถิติ ที ่02.3/269 ลว. 7 ธ.ค.59 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน
จ านวน 9 คน จ านวน 9 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

122,400 บาท

10 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer  จ านวน 1 เคร่ือง ดังนี้ 5,146.70 5,146.70 ตกลงราคา บริษัท  เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด 5,146.70 บาทบริษัท  เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser ยีห่้อ HP รุ่น เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
Laserjet P3005 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000- 5,146.70 บาท
8705-0942-0002/52 (ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักสถิติสังคม)
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังต่อไปนี้
 - Change Fuser Assembly
เปล่ียนชุดท าความร้อน ของใหม่  จ านวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 4,879.20
 - Change  Pick-up Roller Tray 2
เปล่ียนลูกยางโหลดกระดาษ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 267.50 บาท

11 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน และวสัดุคอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้โครงการส ารวจ 50,000
การติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของ
ประชาชน พ.ศ. 2559  ดังนี้ ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัดบรรณสารสเตชัน่เนอร่ี 21,509.68 บาท ห้างหุน้ส่วนจ ากัดบรรณสารสเตชัน่เนอร่ี มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
1.จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ  ดังนี้ 21,509.68 เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ
1.1. กระดาษถ่ายเอกสาร a4-80 แกรม รีมละ 500 แผ่น 21,509.68 บาท
ยีห่้อ Ideagreen จ านวน 150 รีม เป็นเงิน 14,404.88บาท
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1.2.กล่องกระดาษลูกฟูก ขนาด 15*18*10 นิว้ หนา 5 ช้ัน
จ านวน 200 กล่อง เป็นเงิน 6,409.30 บาท
1.3.สันรูด 17 มม. แพค 10 อัน ขาว 3, ด า2, จ านวน 5 แพ๊ค
เป็นเงิน 428.00 บาท
1.4.สันรูด 10 มม. แพค 10 อัน ขาว3, ด า2 ,จ านวน 5 แพ็ค
เป็นเงิน 267.50 บาท

2.จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 19,468.65 ตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด 19,468.65 บาท บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
2.1.SUMSUNG TONER (MLT-D201L) 20K  เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ
โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์  Samsung รุ่น M4030ND หมายเลข 19,468.65 บาท
ครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-18751-0942-0054/59
จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 10,389.70 บาท
2.2.SUMSUNG (CLT K609S) TONER CLP775ND BLACK
โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์  Samsung รุ่น 775ND หมายเลข
ครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-13564-0943-0001/56
จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 7,811.00 บาท
2.3.BROTHER (LC-39BD) INK BLACK
โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์ Brogher รุ่น DCP-J140W หมายเลข
ครุภัณฑ์  สสค.0944-011-03/56
จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 1,267.95 บาท

12 จ้างพิมพ์ปก-บทสรุปพร้อมเข้าเล่มรายงานการส ารวจภาวะ 24,000 18,778.50 ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 18,778.50 บาท บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
การท างานของประชากร ไตรมาสท่ี 3 (ก.ค.-ก.ย.59) เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
จ านวน 450 เล่ม 18,778.50 บาท

13 จ้างพิมพ์  Pocket Book ตัวช้ีวดัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 100,000 68,159 ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชัน่ จ ากัด 68,159 บาทบริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชัน่ จ ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
และการส่ือสาร พ.ศ. 2558 จ านวน 1,000 เล่ม เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

68,159 บาท
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14 จ้างซ่อมและเปล่ียนออะไหล่เคร่ือง  Printer Laser ยีห่้อ 5,457 5,457 ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด 5,457 บาทบริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
Samsung รุ่น  ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07- เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
12061000-10055-0942-0068/54 (ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 5,457 บาท
ส านักสถิติสังคม) รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังต่อไปนี้
 - Change Fuser Unit    จ านวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 3,959.00 บาท
 - Change Main Gear    จ านวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 1,498.00 บาท

15 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการส ารวจยอดขายรายไตรมาส 40,000 24,396 ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 24,396 บาท บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
พ.ศ. 2560 จ านวน 60,000 แบบ เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

24,396 บาท

16 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 10,165 10,165 ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด 10,165 บาทบริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
Notebook จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
1.เคร่ือง PrinterLaser ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น ML-4510ND 10,165 บาท
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-13513-0942-
0006/56 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้
 - Change Frame Pick-up Roller    จ านวน 1 ชุด
ชุดลูกยางโหลดกระดาษท้ังชุด  เป็นเงิน 2,942.50 บาท
2.เปล่ียนอะไหล่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook  ยีห่้อ SAMSUNG
รุ่น NP-X418-DA02TH  หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-
12061000-9975-0954-0006/54 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้
 - Change HDD 500 GB WD Blue  จ านวน 1 ชุด
เปล่ียนฮาร์ดดิส เป็นเงิน 2,996.00 บาท
 - Change Keyboard  จ านวน 1 ชุด
เปล่ียนคีย์บอร์ด (ไม่สามารถซ่อมเฉพาะจุดได้เนือ่งจากเป็นแผง
วงจรเดียวกัน จึงเสนอเปล่ียนท้ังชุด) เป็นเงิน 2,461.00 บาท
 -Change Battery  จ านวน 1 ชุด
เปล่ียนแบตเตอร่ี  เป็นเงิน 1,765.50 บาท
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17 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ RICOH 22,016.32 22,016.32 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 22,016.32 บาท บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
รุ่น MP 3053 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12060100- เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
16178-0906-0013/57 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้ 22,016.32 บาท
 - ชุดสร้างภาพ (D1203000)จ านวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 18,788.13 บาท
 - ผงเหล็กสีด า เคร่ืองเอเอฟ 2015/2015 (1219640)
จ านวน 1 ถุง เป็นเงิน 2,055.47 บาท
 - สายพานพลาสติก (D5412121) จ านวน 1 ช้ิน 
เป็นเงิน 376.64 บาท
 - ลูกกล้ิงกลับกระดาษ (D5412241) จ านวน 1 ช้ิน 
เป็นเงิน 655.91 บาท
 - ลูกยางป้อนกระดาษ (B3872161)  จ านวน 1 ช้ิน
เป็นเงิน 140.17 บาท


