
แบบ สขร.1

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สป) 2,377.00                  2,377.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 249 / 2563

2 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กค) 3,900.00                  3,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 250 / 2563

3 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กช) 7,200.00                  7,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 251 / 2563

4 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 23,951.10                23,951.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 252 / 2563

5 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 4,895.10                  4,895.10         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 254 / 2563

6 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือน ส.ค.63(สป) 690.00                     690.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 255 / 2563

7 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือน ส.ค.63(กศ) 525.00                     525.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 256 / 2563

8 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ(์สป) 620.00                     620.00            เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  สมผดุง นางนิตยา  สมผดุง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 257 / 2563

9 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายโต๊ะ  เรืองประโดก นายโต๊ะ  เรืองประโดก ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 098 / 2563

10 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายลดั  ส่วนบุญ นายลดั  ส่วนบุญ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 099 / 2563

11 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นางส ารวย จดัโพธ์ิ นางส ารวย จดัโพธ์ิ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 100 / 2563

12 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 101 / 2563

13 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  พินพิมาย นางสมหมาย  พินพิมาย ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 102 / 2563

14 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 103 / 2563

15 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นางเล่ียม ของโพธ์ิ นางเล่ียม ของโพธ์ิ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 104 / 2563

16 จดัซ้ือน ้ามนัไฮดรอลิก (สธ) 1,861.80                  1,861.80         เฉพาะเจาะจง หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 258 / 2563

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  สิงหาคม  2563

เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ  อ  าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา

วนัท่ี  31 สิงหาคม  พ.ศ.2563



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

17 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ ์(สป) 4,770.00                  4,770.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 259 / 2563

18 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงโครงการ
แผนอพยพหนีไฟ (สป)

250.00                     250.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 261 / 2563

19 จา้งเหมาประกอบอาหาร
โครงการอนุรักษพ์ลงังานฯ (สธ)

14,000.00                14,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  พยงุกลาง นางสุมาลี  พยงุกลาง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 088 / 2563

20 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล (สธ) 390.00                     390.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่ ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 089 / 2563

21 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการซอ้ม
แผนอพยพหนีไฟ (สป)

360.00                     360.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่ ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 090 / 2563

22 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการให้
ความรู้ผูป้กครองในการส่งเสริม
พฒันาการเด็กอาย ุ3-5 ปี (สป)

360.00                     360.00            เฉพาะเจาะจง นายปฐม  ปานกระทอน นายปฐม  ปานกระทอน ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 091 / 2563

23 จา้งเหมาประกอบอาหาร 
โครงการให้ความรู้ผูป้กครองใน
การส่งเสริมพฒันาการเด็ก (กศ)

9,540.00                  9,540.00         เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  พยงุกลาง นางสุมาลี  พยงุกลาง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 092 / 2563

24 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร(สป) 6,600.00                  6,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์พีซี ทูลมาร์ท จ ากดั บริษทั อาร์พีซี ทูลมาร์ท จ ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 262 / 2563

25 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(สป) 6,575.00                  6,575.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 263 / 2563

26 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ (เจล) (สป) 18,900.00                18,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นยาพงษสุ์วรรณ ร้านบา้นยาพงษสุ์วรรณ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 264 / 2563

27 จา้งเหมาประกอบอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม โครงการซอ้มแผน
อพยพหนีไฟ (สป)

2,100.00                  2,100.00         เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  พยงุกลาง นางสุมาลี  พยงุกลาง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 093 / 2563

28 จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน (กศ) 39,100.00                39,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 265 / 2563



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

29 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ(กช) 4,000.00                  4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจาตุรงคเ์น็ตเวิร์ต ร้านจาตุรงคเ์น็ตเวิร์ต ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 266 / 2563

30 จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน (กศ) 4,000.00                  4,000.00         เฉพาะเจาะจง มูลนิธิพฒันาเด็กราชนครินทร์ มูลนิธิพฒันาเด็กราชนครินทร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 267 / 2563

31 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต ์
ทะเบียน ขง 2897 นครราชสีมา 
(กค)

1,900.00                  1,900.00         เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ ปลอ้งงูเหลือม นายมานิตย ์ ปลอ้งงูเหลือม ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 094 / 2563

32 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ (กศ) 300.00                     300.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่ ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 095 / 2563
33 จา้งเหมาประกอบอาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืม โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามยัเด็กปฐมวยั (กศ)

3,850.00                  3,850.00         เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  พยงุกลาง นางสุมาลี  พยงุกลาง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 096 / 2563

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในพ้ืนท่ีส านกังาน
เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ ดา้นทิศ
ตะวนัตกของอาคารอเนกประสงค์
 บา้นมะค่า หมู่ท่ี 6

441,000.00              369,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั
367,000.00  บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั
367,000.00  บาท

ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง สญัญาจา้งก่อสร้าง 
เลขท่ี  29/2563             
  ลงวนัท่ี  14 ส.ค. 63

35 จา้งเหมาจดัท าหนา้กากส าหรับ
ปิดจมูก จ  านวน 11,120  ช้ิน ๆ  ละ
 10 บาท โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคประจ าปี 2563

111,200.00              111,200.00     เฉพาะเจาะจง นายปฐม  ปานกระทอน 
111,200.00 บาท

นายปฐม  ปานกระทอน 
111,200.00 บาท

ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง สญัญาจา้ง เลขท่ี  
30/2563                      
 ลงวนัท่ี  5 ส.ค. 63

36 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กค) 10,574.00                10,574.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 268 / 2563
37 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กค) 10,020.00                10,020.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาก๊อปป้ีเซอร์วิส หจก.ราชสีมาก๊อปป้ีเซอร์วิส ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 269 / 2563
38 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (สธ) 6,792.00                  6,792.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 270 / 2563



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

39 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (สป)

8,950.00                  8,950.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร แซ่เอ้ียง นางสาวศิริพร แซ่เอ้ียง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 271 / 2563

40 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 
โครงการส่งเสริมอาชีพ (สป)

430.00                     430.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่ ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 097 / 2563

41 จา้งเหมาประกอบอาหารวา่งและ
อาหารกลางวนั โครงการส่งเสริม
อาชีพ (สป)

8,400.00                  8,400.00         เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  พยงุกลาง นางสุมาลี  พยงุกลาง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 098 / 2563

42 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 
โครงการป้องกนัและควบคุมโรค 
(สป)

360.00                     360.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่ ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 099 / 2563

43 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (สป) 5,040.00                  5,040.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 272 / 2563

44 จดัซ้ือวสัดุอ่ืนๆซ่อมแอร์ ศพด. 9,630.00                  9,630.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซิงกวงเฮงการไฟฟ้า หจก.ซิงกวงเฮงการไฟฟ้า ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 273 / 2563
45 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า (กช) 5,778.00                  5,778.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซิงกวงเฮงการไฟฟ้า หจก.ซิงกวงเฮงการไฟฟ้า ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 274 / 2563
46 จดัซ้ือครุภณัฑง์านบา้นงานครัว

(สป)

4,500.00                  4,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 275 / 2563

47 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน (สป) 6,120.00                  6,120.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 276 / 2563

48 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
 ทะเบียน 86-5273 นครราชสีมา 
(สธ)

3,950.00                  3,950.00         เฉพาะเจาะจง นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 100 / 2563

49 จดัซ้ือบานกระจก ศพด.พนมวนั
(กศ)

1,800.00                  1,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ผลิตโชคก่อสร้าง หจก.ผลิตโชคก่อสร้าง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 277 / 2563

50 จดัซ้ือยางรถกระเชา้   ทะเบียน 
85-7978 นครราชสีมา (กช)

33,180.00                33,180.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชสีมาศูนยล์อ้เซอร์วิสบริษทั ราชสีมาศูนยล์อ้เซอร์วิสตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 278 / 2563

51 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
 ทะเบียน 88-6834 นครราชสีมา 
(สธ)

3,190.00                  3,190.00         เฉพาะเจาะจง นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 278 / 2563



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

52 จดัซ้ือกากน ้าตาลและหวัเช้ือEM(สธ) 4,200.00                  4,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 242 / 2563

53 จา้งเหมาจดัท าป้าย (สป) 360.00                     360.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 086 / 2563

54 จา้งเหมาจดัท าป้าย (สธ) 350.00                     350.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 087 / 2563

55 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน(กค) 17,500.00                17,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 243 / 2563

56 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร(สป) 4,000.00                  4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบวัขาวพนัธุ์ไม้ ร้านบวัขาวพนัธุ์ไม้ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 244 / 2563

57 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร(สป) 1,926.00                  1,926.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บุญไทยแมชีนเนอร่ี หจก.บุญไทยแมชีนเนอร่ี ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 245 / 2563

58 จา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
 โครงการอบรมคุณธรรมฯ (กศ)

4,690.00                  4,690.00         เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  พยงุกลาง นางสุมาลี  พยงุกลาง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 101 / 2563

59 จา้งเหมาดูดส่ิงปฏิกูล (กศ) 1,800.00                  1,800.00         เฉพาะเจาะจง นายวิรัช  ถมโพธ์ิ นายวิรัช  ถมโพธ์ิ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 102 / 2563

60 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ
อบรมคุณธรรมฯ (กศ)

360.00                     360.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่ ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 103 / 2563

61 จา้งเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 86-5273 นครราชสีมา

35,000.00                35,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมบติั  ด ากลาง นายสมบติั  ด ากลาง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 104 / 2563

62 จา้งเหมาติดตั้งเคร่ืองสแกน
ลายน้ิวมือ (สป)

3,500.00                  3,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 105 / 2563


