
ล ำดับที่ ชื่อโครงกำรทีจ่ะจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะจัดซ้ือจัดจ้ำง ระยะเวลำทีค่ำดว่ำจะจัดซ้ือจัดจ้ำง เจ้ำของงบประมำณ
1 รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 100,000.00            ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรรับรองและพิธีกำร 20,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
3 ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมทัศนศึกษำดูงำนเพือ่พัฒนำศักยภำพของ 250,000.00            ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด

ผู้บริหำร  สมำชิก  อบต.  พนักงำน  อบต.และผู้น ำชุมชน
4 ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้เกี่ยวกับผล 50,000.00              เม.ย.63-ก.ย.63 ส ำนักปลัด

ประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน
5 ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเทีย่วในพืน้ทีต่ ำบลตูม 50,000.00              ธ.ค.62-พ.ค.63 ส ำนักปลัด
6 โครงกำรจ้ำงเหมำพัฒนำเว็ปไซค์และปรับปรุงระบบข้อมูลของ  อบต. 5,000.00                 ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
7 โครงกำรจ้ำงทีป่รึกษำหรือสถำบันทีเ่ป็นกลำงเพือ่ด ำเนินกำรส ำรวจควำม 20,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด

พึงพอใจของผู้รับบริกำรของ  อบต. ออกแบบประมำณกำรก่อสร้ำงและ
ส ำรวจควำมพึงพอใจของ อบต.

8 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 90,026.00              ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
9 วัสดุส ำนักงำน 100,000.00            ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด

10 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
11 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
12 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 40,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
13 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 300,000.00            ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
14 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000.00                 ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
15 วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
16 วัสดุอื่น 5,000.00                 ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
17 เก้ำอี้ 14,400.00              ม.ค.63-ม.ิย.63 ส ำนักปลัด
18 ตู้บำนเล่ือน 7,000.00                 ม.ค.63-ม.ิย.63 ส ำนักปลัด
19 ตู้เหล็ก  แบบ  2  บำน 27,500.00              ม.ค.63-ม.ิย.63 ส ำนักปลัด

แผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563
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20 โต๊ะพับเอนกประสงค์ 15,000.00              ม.ค.63-ม.ิย.63 ส ำนักปลัด
21 เคร่ืองปัม๊น้ ำอัตโนมัติ 15,500.00              พ.ย.62-ก.พ.63 ส ำนักปลัด
22 เคร่ืองผสมเสียงแบบมีพำวเวอร์ (ชุด power แอมป)์ 12,500.00              พ.ย.62-ก.พ.63 ส ำนักปลัด
23 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 20,000.00              พ.ย.62-ม.ค.63 ส ำนักปลัด
24 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ ส ำหรับงำนประมวลผล 44,000.00              ธ.ค.62-พ.ค.63 ส ำนักปลัด
25 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังหมึกพิมพ์ 8,000.00                 ธ.ค.62-พ.ค.63 ส ำนักปลัด

(Ink Tank Printer)
26 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรต้ังจุดบริกำรประชำชนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 30,000.00              ม.ีค.63-พ.ค.63 ส ำนักปลัด
27 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรต้ังจุดบริกำรประชำชนในช่วงเทศกำลปีใหม่ 30,000.00              ธ.ค.62-ม.ค.63 ส ำนักปลัด
28 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกทบทวน อปพร. 40,000.00              ธ.ค.62-ม.ิย.63 ส ำนักปลัด
29 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ถังดับเพลิง 3,000.00                 ม.ค.63-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
30 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังไฟป่ำ 5,000.00                 ม.ค.63-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
31 ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรโครงกำรสนับสนุนกิจกำรลูกเสือชำวบ้ำน 10,000.00              ม.ค.63-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
32 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 83,000.00              ต.ค.62-ม.ิย.63 ส ำนักปลัด
33 วัสดุอื่น ๆ 30,000.00              ธ.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
34 ต่อเติมรถบรรทุกน้ ำ 68,000.00              ธ.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
35 กระจกจรำจรพร้อมติดต้ัง 20,000.00              ต.ค.62-พ.ค.63 ส ำนักปลัด
36 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฉีดพ่นหมอกควันก ำจัดยุงลำย 30,000.00              ม.ีค.63-ม.ิย.63 ส ำนักปลัด
37 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรบูรณำกำรและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้ำ 50,000.00              ม.ีค.63-ม.ิย.63 ส ำนักปลัด
38 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยด้วยกำรเต้นแอโรบิค 15,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
39 โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 10,000.00              ม.ีค.63-ส.ค.63 ส ำนักปลัด
40 โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนและบริหำรกำรแพทย์ฉุกเฉินของ อบต. 30,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
41 โครงกำรป้องกันกำรลดโรคระบำด 3,000.00                 ม.ค.63-เม.ย.63 ส ำนักปลัด
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42 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 50,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
43 เคร่ืองบริหำรกล้ำมเนื้อขำและล ำตัว 35,000.00              ก.พ.63-พ.ค.63 ส ำนักปลัด
44 เคร่ืองบริหำรขำแบบสปริง 37,000.00              ก.พ.63-พ.ค.63 ส ำนักปลัด
45 เคร่ืองบริหำรไหล่และขำ 39,000.00              ก.พ.63-พ.ค.63 ส ำนักปลัด
46 เคร่ืองวิง่ล้อถ่วง 39,000.00              ก.พ.63-พ.ค.63 ส ำนักปลัด
47 ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมให้ควำมรู้ส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 50,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
48 โครงกำรก่อสร้ำงซ่อมแซมบ้ำนผู้ยำกไร้ 50,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
49 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร  อบต.เคล่ือนที่ 8,600.00                 ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
50 โครงกำรก ำจัดวัชพืชและส่ิงกีดขวำงทำงน้ ำในเขตพืน้ทีต่ ำบลตูม 30,000.00              เม.ย.63-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
51 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรคลองสวยน้ ำใส 30,000.00              เม.ย.63-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
52 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนพระรำชพิธีและวันส ำคัญของชำติ 20,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
53 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปลูกป่ำชุมชนและดูแลป่ำชุมชน 10,000.00              ม.ีค.63-ส.ค.63 ส ำนักปลัด
54 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรณรงค์และส่งเสริมกำรลดปริมำณขยะ  กำรคัดแยกขยะ 30,000.00              ธ.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด

และกำรก ำจัดขยะอย่ำงถูกวิธี
55 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรหนึ่งต ำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 491,600.00            ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
56 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรให้ควำมรู้กับประชำชนด้ำนกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ 3,000.00                 ม.ค.63-ม.ีค.63 ส ำนักปลัด

และส่ิงแวดล้อม
57 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทหน้ำทีอ่ำสำสมัครท้องถิ่น 10,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด

รักษ์โลก
58 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง 500,000.00            ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
59 ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอำชีพภำยในต ำบลตูม 20,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
60 ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนโครงกำรท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พืน้ที่ 20,000.00              เม.ย.63-ก.ย.63 ส ำนักปลัด

สีเขียว
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61 ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 20,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
62 ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรปลูกหญ้ำแฝก 3,000.00                 ม.ค.63-เม.ย.63 ส ำนักปลัด
63 ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมจัดเวทีประชำคมเพือ่ทบทวนและจัดท ำแผน 30,000.00              ม.ค.63-เม.ย.63 ส ำนักปลัด

พัฒนำท้องถิ่น
64 ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมบทบำทกลุ่มสตรีในชุมชน 100,000.00            ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
65 ค่ำใช้จ่ำยกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 20,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด
66 ค่ำใช้จ่ำยกำรศึกษำดูงำนเพือ่พัฒนำศักยภำพเกษตรกร  ผู้น ำชุมชน 20,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 ส ำนักปลัด

ด้ำนเกษตรอินทรีย์
67 รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 กองคลัง
68 โครงกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนที่ 3,000.00                 ม.ค.63-เม.ย.63 กองคลัง
69 โครงกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 100,000.00            ม.ค.63-ส.ค.63 กองคลัง
70 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 กองคลัง
71 วัสดุส ำนักงำน 30,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 กองคลัง
72 วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 กองคลัง
73 ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 22,000.00              ม.ค.63-เม.ย.63 กองคลัง
74 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ  ขนำด  800 VA 2,500.00                 ม.ค.63-เม.ย.63 กองคลัง
75 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 17,000.00              ม.ค.63-เม.ย.63 กองคลัง

19 นิ้ว)
76 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส ำหรับงำนประมวลผล 22,000.00              ม.ค.63-เม.ย.63 กองคลัง
77 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4,300.00                 ม.ค.63-เม.ย.63 กองคลัง
78 รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 กองกำรศึกษำ ฯ
79 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 กองกำรศึกษำ ฯ
80 วัสดุส ำนักงำน 35,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 กองกำรศึกษำ ฯ
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81 วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 กองกำรศึกษำ ฯ
82 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4,300.00                 ธ.ค.62-ม.ีค.63 กองกำรศึกษำ ฯ
83 รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 200,000.00            ต.ค.62-ก.ย.63 กองกำรศึกษำ ฯ
84 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000.00            ต.ค.62-ก.ย.63 กองกำรศึกษำ ฯ
85 วัสดุส ำนักงำน 20,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 กองกำรศึกษำ ฯ
86 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 กองกำรศึกษำ ฯ
87 ค่ำอำหำรเสริม (นม) 799,500.00            พ.ย.62-ก.ย.63 กองกำรศึกษำ ฯ
88 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำยแบบมุมมองคงทีส่ ำหรับติดต้ังภำยใน 184,000.00            ธ.ค.62-ม.ีค.63 กองกำรศึกษำ ฯ

อำคำรส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัยทัว่ไป
89 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังหมึกพิมพ์ 16,000.00              ธ.ค.62-ม.ีค.63 กองกำรศึกษำ ฯ

(Ink Tank Printer)
90 ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 40,000.00              23012 กองกำรศึกษำ ฯ
91 ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง 50,000.00              22951 กองกำรศึกษำ ฯ
92 ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์สืบสำนวัฒนธรรมไทย 40,000.00              23102 กองกำรศึกษำ ฯ
93 ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมท้องถิ่น 10,000.00              ธ.ค.62-ก.ย.63 กองกำรศึกษำ ฯ
94 รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 100,000.00            ต.ค.62-ก.ย.63 กองช่ำง
95 โครงกำรวำงและปรับปรุงผังเมือง 50,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 กองช่ำง
96 เงินชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำ (ค่ำK) 50,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 กองช่ำง
97 ส ำรวจและปักเสำเขตทีส่ำธำรณะและทำงสำธำรณะประโยชน์ 50,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 กองช่ำง
98 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 142,000.00            ต.ค.62-ก.ย.63 กองช่ำง
99 วัสดุส ำนักงำน 30,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 กองช่ำง

100 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 100,000.00            ต.ค.62-ก.ย.63 กองช่ำง
101 วัสดุก่อสร้ำง 100,000.00            ต.ค.62-ก.ย.63 กองช่ำง
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102 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 5,000.00                 ต.ค.62-ก.ย.63 กองช่ำง
103 วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 กองช่ำง
104 ตู้เหล็กแบบ  2  บำน 11,000.00              ม.ค.63-ก.พ.63 กองช่ำง
105 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ  ขนำด  800  VA 2,500.00                 ต.ค.62-ธ.ค.62 กองช่ำง
106 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) ส ำหรับกระดำษ A3 7,100.00                 ต.ค.62-ธ.ค.62 กองช่ำง
107 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนนำงสมใจถึงบ้ำนำยวุฒิชัย 167,000.00            ต.ค.62-ธ.ค.62 กองช่ำง

บ้ำนกุดวิวำท หมู่ 10
108 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนผู้ช่วยประจวบ บ้ำนบุโพธิ์ 101,000.00            ม.ค.63-ม.ีค.63 กองช่ำง

หมู่ 12
109 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนพีจุ่ล บ้ำนบุพระเมือง 180,000.00            ต.ค.62-ธ.ค.62 กองช่ำง

หมู่ 6
110 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนยำยสมบูรณ์ วงศ์อินทร์ 126,000.00            ม.ค.63-ม.ีค.63 กองช่ำง

บ้ำนสวนหมำก หมู่ 11
111 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยป่ำปะคำบ-คลองวัด 180,000.00            ก.พ.63-เม.ย.63 กองช่ำง

บ้ำนทุง่เสำธง หมู่ 5
112 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยไปทุง่หนองแห้ว บ้ำนตูม หมู่ 9 180,000.00            ม.ีค.63-พ.ค.63 กองช่ำง
113 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยไปสวนนำยสกุล บ้ำนใหม่ป่ำ 88,000.00              ม.ีค.63-พ.ค.63 กองช่ำง

ตะแบก หมู่ 7
114 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยเรียบคลองส่งน้ ำชลประทำน 180,000.00            กองช่ำง

ไปน้ ำมุด  บ้ำนวังวำรีวน หมู่ 16
115 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยหนองอ้ำยเหลำไปเมรุ 180,000.00            พ.ค.63-ก.ค.63 กองช่ำง

บ้ำนพรหมรำช หมู่ 8
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116 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกสำยข้ำงโรงสีนำยเกียรติ นำคจะโปะ 173,000.00            ม.ค.63-ม.ีค.63 กองช่ำง
บ้ำนโนนวังหิน หมู่ 2

117 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกสำยบ้ำนนำยมณู  แพงตะคุ  บ้ำนสวนหมำก 15,100.00              ม.ค.63-ม.ีค.63 กองช่ำง
หมู่ 11

118 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกสำยบ้ำนลุงนิพนธ์  บ้ำนบุโพธิ ์หมู่ 12 42,400.00              ม.ค.63-ม.ีค.63 กองช่ำง
119 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนนำยอรุณ 300,000.00            ก.พ.63-เม.ย.63 กองช่ำง

พระวันพรมรำช บ้ำนหนองปลิง หมู่ 3
120 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำยห้วยล ำพระเพลิง 350,000.00            ม.ค.63-ม.ีค.63 กองช่ำง

ถึงบ้ำนยำยฉัตร  บ้ำนสะแกงำม หมู่ 4
121 โครงกำรขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยกลำงหมู่บ้ำนหนองจอก หมู่ 13 205,000.00            พ.ค.63-ก.ค.63 กองช่ำง
122 โครงกำรขยำยและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยกลำงหมู่บ้ำนจำก 342,000.00            ม.ีค.63-ม.ิย.63 กองช่ำง

สะพำนคลองส่งน้ ำชลประทำนถึงแยกบ้ำนใหม่ป่ำตะแบก ช่วงที ่1 จำก กม.
0+000 ถึง 0+156 บ้ำนสวนหอม หมู่ 14

123 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำน นำงอ ำนวย 496,000.00            ม.ีค.63-ม.ิย.63 กองช่ำง
นิลดีสระน้อย ถึงศำลำกลำงหมู่บ้ำน บ้ำนดอนจันทน์ หมู่ 15


