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************************************* 
การจัดซ้ือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามโครงการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 

จ านวน 18  รายการ  ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 

  1.  ความเป็นมา/เหตุผลความจ าเป็น 
   ด้วยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  มีความจ าเป็นต้อง
จัดซื้อเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาตามโครงการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  จ านวน 18  รายการ  
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  เรื่องรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2561  แผนงาน
สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ  ค่าใช้จ่ายในโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน  ต้ังไว้  300,000 บาท  หน้า  98 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดต้ัง
ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและด าเนินการแพทย์ฉุกเฉิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  เช่น ค่าตอบแทน
อาสาสมัครปฏิบัติงานกู้ชีพ  ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเวชภัณฑ์และยา เป็นต้น ให้
ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน  คุณภาพอย่างท่ัวถึง  และเท่าเทียม  โดยป้องกันให้การเจ็บป่วยฉุกเฉินเกิดขึ้น
น้อยท่ีสุดและให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีได้มาตรฐานจนพ้นภาวะฉุกเฉิน  หรือได้รับการ
บ าบัดรักษาเฉพาะอย่างทันท่วงที  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น)   
  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ได้ด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องมาต้ังแต่ปีงบประมาณ  
2558  มีการจัดซื้อเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาครั้งสุดท้ายเมื่อปีงบประมาณ  2558  โดยมีการเบิกจ่ายเพื่อใช้ในการบริการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสพอุบัติเหตุต้ังแต่ปีงบประมาณ  2558 – ปัจจุบัน ส่งผลให้เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาลดลงและหมด
ไปในบางรายการ  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาเพื่อทดแทนในส่วนท่ีใช้ไป  จ านวน  18  รายการ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี และเป็นการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  
โดยในระหว่างปีงบประมาณจนถึงปัจจุบันได้เบิกจ่ายใช้เงิ นไป  152,120  บาท  และมีงบประมาณคงเหลือ  
147,880  บาท  ซึ่งเพียงพอต่อการจัดซื้อ 
  2.  วัตถุประสงค์ 
  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ให้ได้เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาตรงกับ
ความต้องการ และสามารถใช้ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ  ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสพอุบัติเหตุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่า เหมาะสมกับงบประมาณท่ีได้จ่ายไป เป็นต้น 

 3.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุดท่ี  มท.0808.2/ว2372 ลงวันท่ี  3 พฤศจิกายน  

2560  แจ้งการยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุ
ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขเกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช้ยาให้จัดซื้อกับ  องค์การเภสัชกรรม 
  ๔. คุณลักษณะเฉพาะ  
       คุณลักษณะเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาตามโครงการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  
จ านวน  18  รายการ  ดังนี้ 
                     1.  Alochol Swab Blister  เป็นส าลีปั้นกลมชุบแอลกอฮอล์ 70 %  ปราศจากเช้ือ 
คุณภาพดี  ปราศจากส่ิงสกปรกมี  สีขาวนวล ปราศจากสารเรืองแสง ซึมซับของเหลวได้ดี ปั้นเป็นก้อน ขนาด 
0.35 กรัม บรรจุ 10 ก้อน / แผง       
  2. ผ้าปิดจมูกใยสังเคราะห์ 3 ชั้น เป็นผ้าปิดจมูกป้องกันทางเดินหายใจ ใช้ปิดจมูกและปาก
ชนิดใช้แล้วทิ้งประกอบด้วยแผ่นกรอง ๓ ช้ัน มีสายคล้องหูสวมใส่และปรับกระชับพอดีกับใบหน้าผู้ใช้ ท าด้วย



วัสดุ ท่ีไม่ เป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือ แผ่นกรองท่ีเป็นผ้าไม่ทอหรือการท าด้วยใยสังเคราะห์ เช่น 
Polypropylene และต้องปราศจากใยแก้ว มีแถบปรับกระชับด้ังจมูก ท าจากวัสดุท่ีดัดได้ เช่น อลูมิเนียม หรือ
วัสดุอื่นท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท่าและต้องยึดแน่น ไม่มีส่วนใดยื่นออกจากหน้ากาก บรรจุ  50  ช้ิน/กล่อง 
  3. Gaue Pad 2"x2"  เป็นก๊อสพับ ขนาด 2” x 2” ไม่ปราศจากเช้ือท าจากผ้าฝ้าย 
100% ขาวสะอาดไม่มีปม ไม่ขาด ไม่มีรอยต่อ ความหนา  8  ช้ัน แต่ละช้ันมีขนาดเท่า ๆ กันไม่ปรากฏริมผ้า 
หรือเส้นด้ายหลุดลุ่ย  มีคุณสมบัติในการดูดซึมได้ดี  บรรจุ 100 ช้ิน  / ห่อ 
  4.  Gauze Pad 3"x3"  เป็นก๊อสพับ ขนาด 3"x3" ไม่ปราศจากเช้ือท าจากผ้าฝ้าย 
100% ขาวสะอาดไม่มีปม ไม่ขาด ไม่มีรอยต่อ ความหนา  8  ช้ัน แต่ละช้ันมีขนาดเท่า ๆ กันไม่ปรากฏริมผ้า 
หรือเส้นด้ายหลุดลุ่ย  มีคุณสมบัติในการดูดซึมได้ดี  บรรจุ 100 ช้ิน  / ห่อ 
  5.  ผ้าพันแผลชนิดยืด 2" (Comform)  เป็นผ้ายืดท่ีได้จากการทอ ขอบไม่ลุ่ย สามารถ
ยืดหยุ่น (Elongation) ได้  ความกว้าง  2  นิ้ว  ความยาวของผ้าเมื่อไม่ยืด ไม่ต่ ากว่า 2 เมตร ผ้าจะถูกม้วน
อย่างเรียบร้อย แต่ละม้วนจะถูกห่อด้วยพลาสติกกันความช้ืนและมีฉลากแสดงความกว้าง และความยาว ระบุ
วันหมดอายุ บนห่อขนาดบรรจุ  
  6.  ผ้าพันแผลชนิดยืด 3" (Comform)  เป็นผ้ายืดท่ีได้จากการทอ ขอบไม่ลุ่ย สามารถ
ยืดหยุ่น (Elongation) ได้  ความกว้าง  3  นิ้ว  ความยาวของผ้าเมื่อไม่ยืด ไม่ต่ ากว่า 2 เมตร ผ้าจะถูกม้วน
อย่างเรียบร้อย แต่ละม้วนจะถูกห่อด้วยพลาสติกกันความช้ืนและมีฉลากแสดงความกว้าง และความยาว ระบุ
วันหมดอายุ บนห่อขนาดบรรจุ  
  7.  ผ้าพันแผลชนิดยืด 6" (Comform)  เป็นผ้ายืดท่ีได้จากการทอ ขอบไม่ลุ่ย สามารถ
ยืดหยุ่น (Elongation) ได้  ความกว้าง  6  นิ้ว  ความยาวของผ้าเมื่อไม่ยืด ไม่ต่ ากว่า 2 เมตร ผ้าจะถูกม้วน
อย่างเรียบร้อย แต่ละม้วนจะถูกห่อด้วยพลาสติกกันความช้ืนและมีฉลากแสดงความกว้าง และความยาว ระบุ
วันหมดอายุ บนห่อขนาดบรรจุ  
  8.  Sterile Water Irrigate  ขนาด 1,000 mL  เป็นน้ ากล่ันปราศจากเช้ือใส ไม่มีสี
ปริมาตร  1000 mL  บรรจุในขวดพลาสติก  ปราศจากเช้ือโดยขวดสามารถต้ังในแนวต้ังได้และเมื่อเปิดขวด
ใช้แล้ว สามารถปิดจุกกลับได้   ฉลากหรือเอกสารก ากับยาระบุช่ือสามัญทางยา , ขนาด , วิธีใช้, เลขท่ีผลิต , 
วันผลิตหรือวันหมดอายุไว้ชัดเจน   
  9.  Normal  Saline solution  ขนาด  1,000  mL  เป็นน้ าเกลือส าหรับล้างแผล  ไม่มี
สีปริมาตร  1000 mL  บรรจุในขวดพลาสติก  ปราศจากเช้ือโดยขวดสามารถต้ังในแนวต้ังได้และเมื่อเปิดขวด
ใช้แล้ว สามารถปิดจุกกลับได้   ฉลากหรือเอกสารก ากับยาระบุช่ือสามัญทางยา , ขนาด , วิธีใช้, เลขท่ีผลิต , 
วันผลิตหรือวันหมดอายุไว้ชัดเจน   
  10.  Normal  Saline solution  ขนาด  100  mL  เป็นน้ าเกลือส าหรับล้างแผล  ไม่มี
สีปริมาตร  100 mL  บรรจุในขวดพลาสติก  ปราศจากเช้ือโดยขวดสามารถต้ังในแนวต้ังได้และเมื่อเปิดขวด
ใช้แล้ว  
สามารถปิดจุกกลับได้   ฉลากหรือเอกสารก ากับยาระบุช่ือสามัญทางยา , ขนาด , วิธีใช้, เลขท่ีผลิต , วันผลิต
หรือวันหมดอายุไว้ชัดเจน   
  11.  Latex Examination Glove size M  เป็นถุงมือยาง ส าหรับใช้สวมมือเพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนระหว่างผู้ป่วย  และผู้ใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาในทางการแพทย์ท่ีมิใช่การผ่าตัด และ
รวมถึงการใช้ส าหรับการจับหรือสัมผัสกับวัสดุทางการแพทย์ท่ีอาจปนเป้ือนด้วย ผลิตจากน ายางธรรมชาติ มีผง
แป้งเคลือบผิว  ชนิดไม่ปราศจากเช้ือใช้ได้ครั้งเดียว บรรจุในภาชนะบรรจุท่ีทึบแสงสะอาด หุ้มห่อมิดชิด 
สามารถป้องกันการปนเปื้อนและป้องกันความเสียหายในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาในสภาวะปกติ 
ขนาดบรรจุไม่เกิน 100 ช้ิน / กล่อง เบอร์  M 



  12.  Latex Examination Glove size L  เป็นถุงมือยาง ส าหรับใช้สวมมือเพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนระหว่างผู้ป่วย  และผู้ใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาในทางการแพทย์ท่ีมิใช่การผ่าตัด และ
รวมถึงการใช้ส าหรับการจับหรือสัมผัสกับวัสดุทางการแพทย์ท่ีอาจปนเป้ือนด้วย ผลิตจากน ายางธรรมชาติ มีผง
แป้งเคลือบผิว  ชนิดไม่ปราศจากเช้ือใช้ได้ครั้งเดียว บรรจุในภาชนะบรรจุท่ีทึบแสงสะอาด หุ้มห่อมิดชิด 
สามารถป้องกันการปนเปื้อนและป้องกันความเสียหายในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาในสภาวะปกติ 
ขนาดบรรจุไม่เกิน 100 ช้ิน /กล่อง  เบอร์  L 
  13.  Gpo Pore  หรือพลาสเตอร์ใส  ขนาดกว้าง  1  นิ้ว  ยาว  10  หลา  เนื้อเทปท าจาก
โพลีเอทธีลีน (Polyethylene)  โปร่งแสง มองผ่านเนื้อเทปได้  ยืดหยุ่นได้  เนื้อเทปเจาะเป็นรูพรุนต้ังฉากฉีก
ได้ท้ังแนวตั้งและแนวนอน  (โดยไม่ต้องใช้กรรไกร)   ระบายอากาศ  และความช้ืนได้ดี  กาวท่ีเคลือบเนื้อเทป  
เป็นกาวชนิด  Chemical Inert Adhesive  ลอกง่าย  ไม่เจ็บ  สะดวกในการใช้  ไม่ท้ิงคราบกาว  ไม่ต้องใช้น า
ยาเช็ดคราบกาว  ความเหนียวของกาวติดไม่แน่นและทนทาน  ไม่มีส่วนผสมของเบนซิน  
  14.  พลาสเตอร์ใยกระดาษ หรือ Micropore ขนาดกว้าง  1  นิ้ว  ท าจากใยกระดาษสีขาว  
รีดเป็นแผ่นบางและเบา  แข็งแรง  คล้ายเยื่อกระดาษ  เคลือบด้วยกาวกระดาษบนเนื้อเทปได้อย่างสม่ าเสมอไม่
มีปฏิกิริยากับผิวหนัง  มีรูพรุนขนาดเล็กอยู่ท่ัวไป มีรูระบายอากาศ และระบายไอน้ าได้ดี  แสง x-ray ผ่านได้  
ปิดได้แนบกับผิวหนังทุกส่วน ผิวหนังบางๆ เช่น ผิวเด็ก บริเวณใบหน้า  ความเหนียวสามารถยึดติดกับผิวหนัง
ครั้งท่ี 2 ได้ดี  เทปม้วนบนแกนกระดาษ สามารถฉีกใช้ได้ง่าย  บรรจุในกล่องท่ีมีฝาปิด ระบุวันหมดอายุท่ีกล่อง
บรรจุ  
  15.  Gpo Bandage 2"  เป็นผ้ายืดท่ีได้จากการทอ  ขอบไม่ลุ่ย  สามารถยืดหยุ่น 
(Elongation)  ได้ประมาณ  70%  ความกว้างของผ้า  2  นิ้ว  ความยาวของผ้าเมื่อไม่ยืด  ไม่ต่ ากว่า 2.4 
เมตร  และเมื่อยืดเต็มท่ีประมาณ 4.50 เมตร  สามารถซักและอบฆ่าเช้ือโรคได้ โดยไม่เสียคุณสมบัติ  ผ้าจะถูก
ม้วนอย่างเรียบร้อย  และมีคลิปและผ้ายืดอยู่ตรงกลางคลิป  เป็นท่ีรัดแต่ละม้วนจะถูกห่อด้วยพลาสติกกัน
ความช้ืนและมีฉลากแสดงความกว้าง และความยาว  ระบุวันหมดอายุ บนห่อขนาดบรรจุ  
  16.  Gpo Bandage 4"  เป็นผ้ายืดท่ีได้จากการทอ  ขอบไม่ลุ่ย  สามารถยืดหยุ่น 
(Elongation)  ได้ประมาณ  70%  ความกว้างของผ้า  4  นิ้ว  ความยาวของผ้าเมื่อไม่ยืด  ไม่ต่ ากว่า 2.4 
เมตร  และเมื่อยืดเต็มท่ีประมาณ 4.50 เมตร  สามารถซักและอบฆ่าเช้ือโรคได้ โดยไม่เสียคุณสมบัติ  ผ้าจะถูก
ม้วนอย่างเรียบร้อย  และมีคลิปและผ้ายืดอยู่ตรงกลางคลิป  เป็นท่ีรัดแต่ละม้วนจะถูกห่อด้วยพลาสติกกัน
ความช้ืนและมีฉลากแสดงความกว้าง และความยาว  ระบุวันหมดอายุ บนห่อขนาดบรรจุ  
  17.  Elastic Bandage 6"  เป็นผ้ายืดท่ีได้จากการทอ  ขอบไม่ลุ่ย  สามารถยืดหยุ่น 
(Elongation)  ได้ประมาณ  70%  ความกว้างของผ้า  6  นิ้ว  ความยาวของผ้าเมื่อไม่ยืด  ไม่ต่ ากว่า 2.4 
เมตร  และเมื่อยืดเต็มท่ีประมาณ 4.50 เมตร  สามารถซักและอบฆ่าเช้ือโรคได้ โดยไม่เสียคุณสมบัติ  ผ้าจะถูก
ม้วนอย่างเรียบร้อย  และมีคลิปและผ้ายืดอยู่ตรงกลางคลิป  เป็นท่ีรัดแต่ละม้วนจะถูกห่อด้วยพลาสติกกัน
ความช้ืนและมีฉลากแสดงความกว้าง และความยาว  ระบุวันหมดอายุ บนห่อขนาดบรรจุ  
  18.  Thermometer Digital  เป็นเครื่องใช้วัดอุณหภูมิร่างกาย ส าหรับวัดไข้ทางช่องปาก 
และรักแร้  อ่านค่าง่ายด้วยระบบตัวเลข  ไม่มีส่วนท่ีเป็นแก้วและปรอท   ส่งเสียงเตือนเมื่อเครื่องพร้อมท างาน
และมีเสียงเตือนเมื่อท าการวัดค่าเสร็จส้ิน  (จะมีเสียง beep แจ้ง)  บันทึกค่าการวัดครั้งล่าสุดปิดอัตโนมัติเมื่อ
ไม่มีการใช้งาน  ค่าท่ีสามารถวัดได้ 32 – 43.9 องศาเซลเซียส  ความแม่นย า+/- 0.1 องศาเซลเซียส 

  5.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 

  ส่งมอบภายใน  60  วัน นับแต่นับถัดจากวันท่ีองค์การเภสัชกรรมได้รับใบส่ังซื้อโดยส่งมอบ             
ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 

 



 6.  เงินงบประมาณโครงการ/ราคากลาง 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  เรื่องรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  
แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ  ค่าใช้จ่ายในโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน  ต้ังไว้  300,000 บาท  หน้า  ซึ่งการก าหนดเป็นราคา
กลางในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาตามโครงการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  ให้เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุดท่ี  มท.0808.2/ว2372 ลงวันท่ี  3 พฤศจิกายน  2560  แจ้งการ
ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุขเกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช้ยา  ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นถือปฏิบัติตาม 
  ข้อ  2  ให้  อปท.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาท่ีองค์การเภสัชกรรมและสภากาชาดผลิต
ออกจ าหน่ายให้จัดซื้อโดยวิธีเฉาะเจาะจงกับองค์การเภสัชและสภาการชาด 
  จึงใช้ราคาจากองค์การเภสัชกรรมท่ีเสนอมาและต่ ากว่าราคากลางท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดเป็นราคากลางในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาตามโครงการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบล
บางเสาธง จ านวน 18  รายการ ดังนี้ 
  1.  Alochol Swab Blister 0.35/GM/ก้อน (10 ก้อน/Pack)  
จ านวน 500 แพ็คๆละ 4.50 บาท      เป็นเงิน  2,250.00  บาท 
  2.  ผ้าปิดจมูกใยสังเคราะห์ 3 ช้ัน  ชนิดยางยืดคล้องหู (Face  Mask)  
จ านวน  50 ช้ิน/ Box  จ านวน  24  กล่องๆละ 46.00  บาท   เป็นเงิน  1,104.00  บาท 
  3.  Gauzu Pad 2"x2" 8 Ply (Non Sterile) 100 ช้ิน/ Pack   
จ านวน 100  แพ็คๆละ  23.00  บาท       เป็นเงิน  2,300.00  บาท 
  4.  Gauzu Pad 3"x3" 8 Ply (Non Sterile) 100 ช้ิน/ Pack  
จ านวน  100  แพ็คๆละ  40.00  บาท       เป็นเงิน  4,000.00  บาท 
  5.  ผ้าพันแผลชนิดยืด 2" (Comform) 12 ช้ิน/Box  
จ านวน  5  กล่องๆละ  58.00  บาท     เป็นเงิน    290.00  บาท 
  6.  ผ้าพันแผลชนิดยืด 3" (Comform) 12 ช้ิน/Box   
จ านวน  5  กล่องๆละ 132.00  บาท       เป็นเงิน    660.00  บาท 
  7.  ผ้าพันแผลชนิดยืด 6" (Comform) 12 ช้ิน/Box  
จ านวน  5  กล่องๆละ  180.00  บาท       เป็นเงิน    900.00  บาท 
  8.  Sterille Water Irrigate  Without Set 1,000 Ml.   
จ านวน  10  ขวดๆละ  29.10  บาท       เป็นเงิน    291.00  บาท 
  9.  Normal  Saline solution 1,000 Ml.   
จ านวน  12  ขวดๆละ  46.00  บาท       เป็นเงิน    552.00  บาท 
  10.  Normal  Saline solution 100 Ml.    
จ านวน  24  ขวดๆละ  25.00  บาท       เป็นเงิน      600.00  บาท 
  11.  Latex Examination Glove size M   
จ านวน  12  กล่องๆละ  100.00  บาท       เป็นเงิน   1,200.00  บาท 
  12.  Latex Examination Glove size L   
จ านวน  12  กล่องๆละ  100.00  บาท       เป็นเงิน   1,200.00  บาท 
  13.  Gpo Pore 1"x10 Yds   
จ านวน  12  ม้วนๆละ  24.00  บาท       เป็นเงิน      288.00  บาท 
  14.  พลาสเตอร์ใยกระดาษ 12 ม้วน/Box   
จ านวน  1  กล่องๆละ  274.99  บาท       เป็นเงิน      274.99  บาท 
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