ประกาศสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง
เรื่อง การจัดซื้อปุยเคมีตามโครงการจัดหาแมปุยเคมีสําหรับเกษตรกร
งวดตนฤดูฝนป 2564
************
ดวยสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง มีความประสงคจะจัดซื้อแมปุยเคมี ตามโครงการจัดหาแม
ปุยเคมีสําหรับเกษตรกรงวดตนฤดูฝนป 2564 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้
1. แมปุยยูเรีย สูตร 46-0-0
จํานวน ๑87,600
กิโลกรัม
2. แมปุยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต สูตร 18-46-0 จํานวน 86,300
กิโลกรัม
3. แมปุยโพแทสเซียมคลอไรด สูตร 0-0-60
จํานวน 181,100
กิโลกรัม
รวมทั้งสื้น 455,000
กิโลกรัม
1. ผูเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุทเี่ สนอราคาซื้อดังกลาว
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
7. ผู ประสงค จะเสนอราคาต องมี หนังสื อรั บรองการจดทะเบี ยนของบริษัท,หางหุนส วนจํ ากั ด,
รานคา,ใบทะเบียนพาณิชยและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการคาปุยเคมีถูกตองครบถวน
8. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองผลการวิเคราะหปยุ เคมีทั้งสามสูตร จากหนวยงานที่
นาเชื่อถือ
9. ผู ประสงค จะเสนอราคาต องไม เปนผู อยู ระหว างถู กดํ าเนิ นคดี เรื่ องปุ ยเสื่ อมสภาพ ปุยไม ได
มาตรฐานและปุยปลอม หรือถูกพักใบอนุญาตปุยเคมีเพื่อการคา
2. ขั้นตอนการเสนอราคา
1. ผู ประสงค จะเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเข ารวมเสนอราคา ณ ห องประชุ มการยางแห ง
ประเทศไทยจังหวัดพัทลุง ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ระหวางเวลา 09.30 – 10.00 น.
2. กําหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ระหวางเวลา 10.30- 11.00 น.
ณ หองประชุมการยางแหงประเทศไทยจังหวัดพัทลุง
3. กํ าหนดเป ดซองเสนอราคาในวั นที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 น.เป นต นไป
ณ หองประชุมการยางแหงประเทศไทยจังหวัดพัทลุง
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตัวอยางแมปุยเคมีที่ยื่นเสนอราคา ชนิดละ 1 กระสอบ (50
กก.) มาแสดงตอคณะกรรมการในวันเสนอราคา ซึ่งคณะกรรมการจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
ของปุยเคมี กอนเขายื่นซองเสนอราคา หากลักษณะทางกายภาพไมตรงตามที่กําหนดใน TOR ผูเสนอราคาจะไมมี
สิทธิ์ยื่นซองเสนอราคา

-2ผูสนใจสามารถติ
มารถติดตอขอซื้อเอกสารการเสนอราคาในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ไดที่
นายไพรัช เจยชุม ประธานเครือขายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง หรือติดตอสอบถามรายละเอียด
ได ที่ การยางแห งประเทศไทยจั งหวั ดพั ทลุ ง เลขที่ 72 ถนนเพชรเกษม ตํ าบลคู หาสวรรค อํ าเภอเมื องพั ทลุ ง
จังหวัดพัทลุง โทรศัพท 0 7461 3221,
3221 0 7461 2248 ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ในวัน
และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายไพรัช เจยชุม)
ประธานเครือขายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง
ประธานเครื

ขอบเขตของงาน Terms of Reference: TOR
การจัดซื้อปุยเคมีตามโครงการจัดหาแมปุยเคมีสําหรับเกษตรกร งวดตนฤดูฝนป 2564
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง
**************
1. ความเปนมา
ดวยสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง ไดจัดทําโครงการจัดหาแมปุยเคมีสําหรับเกษตรกร
งวดต นฤดู ฝนป 2564 ที่ มีคุณภาพในราคาที่ เหมาะสม ตรงตามความตองการของเกษตรกรในพื้นที่ เป นการ
ลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกรและไดรับปุยทันตามกําหนดเวลาและฤดูกาลจึงไดดําเนินการจัดซื้อแมปุยเคมี ดังนี้
1.1 แมปุยยูเรีย สูตร 46-0-0
จํานวน ๑87,600
กิโลกรัม
1.2 แมปุยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต สูตร 18-46-0 จํานวน 86,300
กิโลกรัม
1.3 แมปุยโพแทสเซียมคลอไรด สูตร 0-0-60
จํานวน 181,100
กิโลกรัม
รวมทั้งสื้น 455,000
กิโลกรัม
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดหาแมปุยเคมีสําหรับเกษตรกรที่ตรงตามความตองการของเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรในคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
2.2 เพื่ อลดต นทุ นการผลิ ตให แก เ กษตรกร สร างความเข มแข็ งให กั บเกษตรกรและสถาบั น
เกษตรกร
2.3 เพื่อใหไดปุยที่ไดมาตรฐานตรงตามฤดูกาล ในคุณภาพที่เหมาะสม
3.คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุทเี่ สนอราคาซื้อดังกลาว
3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.6 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท,หางหุนสวนจํากัด,
รานคา,ใบทะเบียนพาณิชยและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการคาปุยเคมีถูกตองครบถวน
3.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองผลการวิเคราะหปุยทั้งสามสูตร จากหนวยงานที่
นาเชื่อถือ
3.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูอยูระหวางถูกดําเนินคดีเรื่องปุยเสื่อมสภาพ ปุยไมได
มาตรฐานและปุยปลอม หรือถูกพักใบอนุญาตปุยเคมีเพื่อการคา

-24.คุณลักษณะเฉพาะ
4.1 ผูเสนอราคาตองเสนอราคาปุยเคมี (แมปุย) ที่มีเครื่องหมายการคา (ยี่หอ) เดียวกันทั้งสามสูตร
4.2 แมปุยยูเรีย สูตร 46-0-0
(1) มีปริมาณธาตุไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ในรูปของยูเรียไนโตรเจน (Urea
Nitrogen) ไมต่ํากวารอยละ 46 ของน้ําหนัก
(2) มีปริมาณไบยูเร็ต (Biuret) ไมเกินรอยละ 1.0 ของน้ําหนัก
(3) มี ลัก ษณะเป นเม็ ด มี ขนาดเส นผ าศู นย ก ลาง 2-4 มิ ลลิ เมตร ไม นอยกว าร อยละ
90 ของน้ําหนัก โดยไมมีการเติมสีเม็ดมีความสม่ําเสมอทั้งทางเคมีและกายภาพ
(4) มีความชื้นไมเกินรอยละ 3.0ของน้ําหนัก
(5) ลักษณะของปุยตองไมจับตัวเปนกอนแข็ง
4.3 แมปุยไดแอมโมเนียฟอสเฟต สูตร 18-46-0
(1) มีปริมาณธาตุไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ไมต่ํากวารอยละ 18 ของน้ําหนัก
(2) มีปริมาณฟอสฟอรัสอยูในรูปของฟอสเฟตที่เปนประโยชน (Available P2O5 ไมต่ํา
กวารอยละ 46 ของน้ําหนัก
(3) มีลักษณะเปนเม็ด มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2-4 มิลลิเมตร ไมนอยกวารอยละ 90
ของน้ําหนัก โดยไมมกี ารเติมสี เม็ดมีความสม่ําเสมอทั้งทางเคมีและกายภาพ
(4) มีความชื้นไมเกินรอยละ 3.0 ของน้ําหนัก
(5) ลักษณะของปุยตองไมจับตัวเปนกอนแข็ง
(6) เม็ดปุยมีลักษณะสีเทาหรือสีดํา
(7) ตองไมเปนปุยที่ผลิตในประเทศจีน
4.4 แมปุยโพแทสเซียมคลอไรด สูตร 0-0-60
(1) มีปริมาณธาตุโพแทสเซียมอยูในรูปโพแทชที่ละลายน้ํา (Water Soluble K2O) ไมต่ํา
กวารอยละ 60 ของน้ําหนัก
(2) มีลักษณะเปนเม็ด มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2-4 มิลลิเมตร ไมนอยกวารอยละ 90
ของน้ําหนัก เม็ดมีความสม่ําเสมอทั้งทางเคมีและกายภาพ
(3) มีความชื้นไมเกินรอยละ 3.0 ของน้ําหนัก
(4) ลักษณะของปุยตองไมจับตัวเปนกอนแข็ง
(5) เม็ดปุยมีลักษณะชมพูเขมหรือสีแดง
5. เกณฑคลาดเคลื่อน
เกณฑคลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรองที่มีในปุยเคมี ใหเปนไปตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเกณฑคลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรองของปุยเคมีตามพระราชบัญญัติ
ปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม
พ.ศ. 2552
6. ลักษณะการบรรจุ
6.1 บรรจุกระสอบปุย 2 ชั้น ชั้นในเปนกระสอบพลาสติกเหนียวใสแนนหนา สามารถปองกัน
ความชืน้ ไดชั้นนอกเปนกระสอบพลาสติกสานทนทานแข็งแรงคงทนตอการขนสง

-36.2 กระสอบชั้นนอกพิมพฉลากใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 และแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 หมึกที่ใชพิมพกระสอบตองชัดเจนไมลบเลือน
6.3 ปริมาณบรรจุที่เปนน้ําหนักสุทธิ (ในระบบเมตริก) 1 กระสอบหนัก 50 กิโลกรัม
6.4 มีชื่อและเครื่องหมายการคาชนิดปริมาณธาตุอาหารรองและอาหารเสริม (ถามี)
7. การสงมอบ
7.1 กําหนดสงมอบพัสดุใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
7.2 การสงมอบปุยเคมี ผูขายตองจัดทําแผนแจงกําหนดการสงมอบโดยทําเปนหนังสือแจงตอผูซื้อ
กอนวันกําหนดสงมอบไมนอยกวา 7 วันทําการ
7.๓ ผูขายจะตองสงมอบปุยเคมี ณ คลังเก็บปลายทางของผูซื้อตามจํานวนและสถานที่ที่ผูซื้อ
กําหนดตามเอกสารแนบทายประกาศฯ ทั้งนีผ้ ูขายจะตองจัดเรียงกระสอบปุยเคมีใหสามารถตรวจสอบได โดยจัดวาง
กระสอบแยกเปนกองและจัดเรียงกระสอบปุยใหเรียบรอยสามารถนับจํานวนได
7.๔ ปุยเคมีที่สงมอบตองผานการตรวจนับจํานวน ตรวจสภาพภายนอก สุมชั่งน้ําหนัก สุมเก็บ
ตัวอยางปุยเคมี การวิเคราะหครบถ วนและผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถือวาการสงมอบ
สมบูรณ
7.5 สถาบั นฯ/จุ ดผสม/จุ ดจ ายตามแนบท ายประกาศฯ สามารถเพิ่ มปริ มาณแม ปุย (Repeat
Order) ในคุ ณภาพและราคาเดิ มไดโดยให ทําความตกลงหรื อสั ญญาเป นคราวๆ ไป ทั้ งนี้ให แจ ง กยท.จ.พั ทลุ ง
ทราบดวย
7.6 ผูขายตองไมขายปุยในราคาเดียวกับราคาที่ชนะการเสนอราคาไดในครั้งนี้กับสถาบันฯ/จุด
ผสม/จุดจายแนบทายประกาศฯ
7.7 ผูขายตองรับผิดชอบคาใชจาย ดังตอไปนี้ (ถามี)
(1) คาใชจายในการตรวจนับตรวจสภาพภายนอก สุมชั่งน้ําหนักที่คลังเก็บปลายทางของ
ผูซื้อ
(2) คาใชจายในการวิเคราะห
(3) คาใชจายในการเดินทางไปเก็บตัวอยางของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(4) คาจางแรงงานที่เกิดขึ้นในขณะเก็บตัวอยาง
8. การเก็บตัวอยางและตรวจสอบคุณภาพ
คณะกรรมการเครือขายระดับสาขาตรวจนับจํานวน ตรวจสภาพภายนอก สุมชั่งน้ําหนัก สุมเก็บ
ตัวอยางปุยเคมีใหสุมเก็บตัวอยางปุยที่เปนรุนเดียวกัน ณ คลังเก็บปลายทางทุกจุดที่มีการสงมอบแลวนํามารวมกันที่
การยางแหงประเทศไทยจังหวัดพัทลุง แลวทําการแบงตัวอยางและการเก็บตัวอยางปุยใหเปนไปตามประกาศกรม
วิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑวิธีการนําปุยหรือวัตถุที่สงสัยวาเปนปุยในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อ
ตรวจสอบหรือวิเคราะหตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2554
9. กําหนดการชําระเงิน
ผูซื้อจะชําระเงินเมื่อผูขายสงมอบปุยเคมี ณ จุดสงมอบถูกตองครบถวนตามจํานวนของแตละจุด
ผสม โดยผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ (เครือขายระดับสาขา)ผูซื้อจะชําระเงินคาปุยเคมี (แมปุย)
ภายใน 45 วัน นับถัดจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับเรียบรอยแลว

-410. อัตราคาปรับ
หากผูขายไม สามารถสงมอบปุยเคมีภ ายในระยะเวลาที่ กําหนด ผูขายจะต องชําระคาปรับเป น
รายวันในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาปุยเคมีที่ยังไมไดรับมอบ นับถัดจากวันที่ครบกําหนดตามสัญญา

ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ
กรรมการ
(นายอโนชา อสงไขย)

ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(นายสุเทพ เกื้อคลัง)

ลงชื่อ..............................................กรรมการและเลขานุ
กรรมการและเลขานุการ
(นายสมเกียรติ บุญมาก)

เอกสารแนบทายขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR
รายชื่อจุดผสม/จุดจาย การจัดซื้อปุยเคมีตามโครงการจัดหาแมปุยเคมีสําหรับเกษตรกร
งวดตนฤดูฝนป 2564สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง
**************
จุดผสม/จุดจาย
1. สกย.บานหวยไตย จก.
2. สกย.บานคลองเฉลิม จก.
3. สกย.บานอางทอง จก.
4. สกย.บานพรุนาแด จก.
5. สกย.บานนาโหนด จก.
6. สกย.บานลําสินธุ จก.
7. สกย.บานควนอินนอโม จก.
8. สกย.บานโหละจันกระ จก.
9. สกย.บานพรุนายขาว จก.
10. สกย.บานทุงแสงทอง จก.
11. สกย.บานในทอน จก.
12. สกย.บานโคกพญา จก.
13. สกย.ในเขตฯ บานโคกมวง จก.
14. สกย.บานในกอย จก.
15. สกย.บานโหละหาร จก.
16. สกย.บานทุงคลองควาย จก.
17. สกย.บานควนเคี่ยม จก
18. กลุมชาวสวนยางชุมแสงรวมใจ
19. สกย.บานทุงอายโต จก.

ที่อยู

ชื่อผูประสานงาน

246 ม.9 ต.คลองเฉลิม
อ.กงหรา จ.พัทลุง
205 ม.5 ต.คลองเฉลิม
อ.กงหรา จ.พัทลุง
147 ม.4 ต.อ า งทอง
อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง
2 7 ม . 6 ต . ส ม ห วั ง
อ.กงหรา จ.พัทลุง
31 ม.5 ต.นาโหนด
อ.เมือง จ.พัทลุง
67 ม.8 ต.ลําสินธุ อ.ศรี
นครินทร จ.พัทลุง
50/2 ม.7 ต.ตะโหมด
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
111 ม.6 ต.ตะโหมด
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
54 ม.6 ต.คลองใหญ
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
37 ม.9 ต.คลองใหญ
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
136/3 ม.1 ต.ควนขนุน
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
389 ม.1 ต.เขาชัยสน
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
248 ม.1 ต.โคกม วง
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
9 ม.9 ต.หนองธง
อ.ปาบอน จ.พัทลุง
195 ม.7 ต.ทุ ง นารี
อ.ปาบอน จ.พัทลุง
160/1 ม.2 ต.ทุงนารี
อ.ปาบอน จ.พัทลุง
2 9 ม . 2 ต . วั ง ให ม
อ.ปาบอน จ.พัทลุง
136 ม.10 ต.ฝาละมี
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
297 ม.11 ต.นาขยาด
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
รวม

นายสุเทพ เกื้อคลัง
095-9584407
นายนวล เพชรโชติ
092-5870039
นายกอบศักดิ์ บุญชาง
086-9622068
นางประทุม ผลเจริญ
087-2865651
นายสุธรรม ชอบอารมณ
093-7340933
นายคลอง มาสวัสดิ์
093-3651932
นายนเรช พินิจชัน
081-3880353
นางวิจิตร ศรีสุวรรณ
086-6151160
นายสมพร ศรียวง
086-2910644
นายอนุวัตร เคว็ดดํา
088-3887196
นางสุนีย ทองแกว
086-4023569
นางอารีย คงปราบ
093-6716445
นายสาโรจ ประเสริฐ
089-8786444
นายสมเกียรติ บุญมาก
087-9670068
นายวินัย สุขบัวแกว
081-0988814
นายจรูญ สิทธิชัย
084-1967475
นายกุศล คงเผือก
086-9801818
นายประกอบ ยิ้มวัลย
081-4969498
นายสมบัติ บุญสนิท
083-1938330

แมปุย N

ปริมาณสงมอบ (กก.)
แมปุย P แมปุย K

12,000

6,000

12,000

30,000

12,000

6,000

12,000

30,000

12,000

6,000

12,000

30,000

4,000

2,000

4,000

10,000

4,000

2,000

4,000

10,000

4,000

2,000

4,000

10,000

3,500

-

5,000

8,500

2,500

500

2,000

5,000

3,000

1,500

3,000

7,500

3,600

1,800

3,600

9,000

15,000

2,500

7,500

25,000

4,000

2,000

4,000

10,000

4,000

2,000

4,000

10,000

6,000

3,000

6,000

15,000

6,000

3,000

6,000

15,000

34,000

17,000

34,000

85,000

20,000

10,000

20,000

50,000

18,000

9,000

18,000

45,000

20,000

10,000

20,000

50,000

187,600

86,300

181,100

455,000

รวม

