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งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน รวม 2,031,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,155,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,155,000 บาท

เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 873,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิม่ขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้

(1) ต าแหน่ง  นักบริหารงานช่าง (ผอ.กองช่าง)    จ านวน  1  อัตรา

(2) ต าแหน่ง  นายช่างโยธา                         จ านวน  2  อัตรา

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมาย

ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  ดังนี้

(1) ต าแหน่ง   นักบริหารงานช่าง (ผอ.กองช่าง)    จ านวน  1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นตอบแทนค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัว่ไป  ดังนี้

(1) ต าแหน่ง  คนงานทัว่ไป                       จ านวน  2  อัตรา

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทัว่ไป ดังนี้

(1) ต าแหน่ง  คนงานทัว่ไป                        จ านวน  2  อัตรา

งบด าเนินงาน รวม 876,100 บาท

ค่าตอบแทน รวม 79,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 70,800 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านฯ

ค่าช่วยเหลืองานการศึกษาบุตร จ านวน 8,200 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วน

ต าบล  ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

แผนงานเคหะและชมุชน
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ค่าใชส้อย รวม 300,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 170,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างออกแบบ ค่าส ารวจรางวัดทีดิ่น       

ค่าจ้างคนงานทัว่ไป  และค่าจ้างแรงงานอื่น ๆ ฯลฯ

 -  เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซ่ึงมิใช่

เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  เสริมสร้างครุภัณฑ์  ทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้าง

เช่น  ค่าล้างอัด ขยายภาพถ่าย  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าถ่ายแบบแปลนต่าง ๆ 

และเย็บเข้าเล่มเอกสาร  ค่าซักฟอก ฯลฯ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย รวม 60,000 บาท

หมวดอ่ืนๆ

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ จ านวน 30,000 บาท

นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรมและสัมนา  จ านวน 30,000 บาท

ต่างๆของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ฯลฯ  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 70,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลดอนแร่ ให้อยู่ในสภาพทีใ่ช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 497,100 บาท

วัสดสุ านักงาน จ านวน 30,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ ส าหรับใช้ในส านักงาน เช่น  

กระดาษ  หมึก ปากกา  ไม้บรรทัด  แฟ้ม  แบบพิมพ์  ตรายาง  น้ าด่ืม

หรือวัสดุอุปกรณ์ส านักงานอื่นๆ  ฯลฯ

วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 200,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า ปล๊ัก

ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า   เบรกเกอร์  ล าโพง ฯลฯ

วัสดกุ่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างต่างๆ  เช่น  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา

ทราย  กรวด ปูนซีเมนต์  เหล็กเส้น  ไม้ต่างๆ ตะปู ค้อน คีม สว่านตลับเมตร

ท่อน้ าต่าง ๆ  ฯลฯ
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วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 77,100 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืนต่างๆ  เช่น  น้ ามันดีเซล

น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง จารบี เป็นต้น ซ่ึงใช้กับยานพาหนะในการปฏิบัติ

หน้าทีข่องกองช่าง  เช่น  รถยนต์  รถกระเช้า  ฯลฯ

วัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เช่น  แผ่นดิสก์  ผงหมึก

ตลับหมึก  กระดาษต่อเนื่อง  โปรแกรม  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ  ฯลฯ

วัสดสุ ารวจ จ านวน 20,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส ารวจ  เช่น บันไดอลูมิเนียม  เคร่ืองมือแกะสลัก  

เคร่ืองมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ  

วัสดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอร่ี 

ยางนอก ยางใน น้ ามันเบรก กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน

เบาะรถยนต์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม - บาท
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,272,800 บาท

งบลงทุน รวม 3,877,800 บาท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,877,800 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 3,577,800 บาท

- โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าซอยประปาหมู่ที ่1 ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมือง จ านวน 264,000 บาท

จังหวัดราชบุรี  โดยท าการเสริมปากรางระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร ยาว 110

เมตร สูง 0.15 เมตร หนา 0.10 เมตร      พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด   

0.40 x 0.50 เมตร หนา 0.08 เมตร จ านวน 30 ฝา   (รายละเอียดตามแบบที่

อบต.ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร

      - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537

      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที ่1 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   หน้า 64  ล าดับ 2

- โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ า   พร้อมวางท่อส่งน้ า หมู่ 2 ต าบลดอนแร่ อ าเภอ จ านวน 316,000 บาท

เมือง  จังหวัดราชบุรี  โดยท าการก่อสร้างโรงสูบน้ าขนาด 1.50 x 1.50 เมตร 

จ านวน 2 หลัง วางท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ยาว 522 เมตร  ท่อ PVC ขนาด

Ø 2 นิ้ว ยาว 178 เมตร  มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 HP จ านวน 1 ตัว   มอเตอร์

ไฟฟ้า ขนาด 2 HP จ านวน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อสามารถใช้งานได้ (ราย  

ละเอียดตามแบบที ่อบต.ก าหนด )    พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20 x 2.40

เมตร

     - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิม่เติมเปล่ียนแปลง

ฉบับที ่1 ยุทธศาสตร์ที ่1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 5 ล าดับ 7

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมวางท่อระบายน้ า จ านวน 486,000 บาท

ซอยบ้านนางเยือน หมู่ที ่3 ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ขนาด

กว้าง 0.30 เมตร   ยาว 180 เมตร   ลึกเฉล่ีย 0.35 เมตร  หนา 0.10 เมตร

พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  0.40 x 0.50 เมตร   หนา 0.08 เมตร

จ านวน 344 ฝา  (รายละเอียดตามแบบที ่อบต.ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ   

ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
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      - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537

      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที ่1 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   หน้า 66  ล าดับ 7

- โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  หมู่ที ่4  ต าบลดอนแร่  อ าเภอเมือง จ านวน 691,000 บาท

จังหวัดราชบุรี  ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร   (รายละเอียดตาม

แบบที ่อบต.ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.2 0 x 2.40 เมตร

      - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537

      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที ่1 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   หน้า 62  ล าดับ 2

- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที ่5  ต าบลดอนแร่  อ าเภอเมือง จ านวน 566,000 บาท

จังหวัดราชบุรี  เป็นลักษณะหอสูงขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร  (รายละเอียดตาม

แบบที ่อบต.ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.2 0 x 2.40 เมตร

     - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิม่เติมเปล่ียนแปลง

ฉบับที ่1 ยุทธศาสตร์ที ่1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 6 ล าดับ 9

- โครงการขยายเขตประปา หมู่ที ่7 ต าบลดอนแร่  อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จ านวน 249,000 บาท

โดยท าการวางท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 จ านวน 332 ท่อน    พร้อม

อุปกรณ์ข้อต่อน้ ายาประสาน  ( รายละเอียดตามแบบที ่อบต.ก าหนด )  พร้อม

ป้ายโครงการขนาด 1.20 x 2.40 เมตร

     - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิม่เติมเปล่ียนแปลง

ฉบับที ่1 ยุทธศาสตร์ที ่1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 6 ล าดับ 10

- โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที ่8    ต าบล จ านวน 301,000 บาท

ดอนแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โดยท าการวางท่อ คสล. ขนาด Ø 1 เมตร 

จ านวน 70 ท่อน   พร้อมยาแนวรอยต่อ      บ่อพักขนาด 1.20 x 1.20 เมตร 

จ านวน  8 ลูก และถมดินลูกรังกว้าง 5.00 เมตร ยาว 79 เมตร สูง 1.30 เมตร

รวมปริมาตรลูกรัง 530 ลูกบาศก์เมตร   (รายละเอียดตามแบบทีอ่บต.ก าหนด)

พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.2 0 x 2.40 เมตร
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      - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537

      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที ่1 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   หน้า 68  ล าดับ 15

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองกว้าง - เขาพระเยือง  หมู่ที ่9 ต าบล จ านวน 208,000 บาท

ดอนแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว

290 เมตร หนา 0.30 เมตร   รวมพืน้ทีลู่กรังไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด  Ø 0.30 เมตร จ านวน 21 ท่อน  (รายละเอียดตาม

แบบทีอ่บต.ก าหนด)  พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.2 0 x 2.40 เมตร

      - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537

      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที ่1 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   หน้า 69  ล าดับ 18

- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( Overlay ) สาย จ านวน 496,800 บาท

บ้านห้วย - บ้านหินหน่อ  หมู่ที ่10 ต าบลดอนแร่  อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.05 เมตร   รวมพืน้ที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบทีอ่บต.ก าหนด)  

พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.2 0 x 2.40 เมตร

      - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537

      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที ่1 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   หน้า 70  ล าดับ 20

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกหรือลูกรัง พืน้ที ่หมู่ที ่1-10 

รวมถึงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างทีจ่ าเป็นอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพทีใ่ช้งานได้ตามปกติ 

เงินอุดหนุน รวม 395,000 บาท

 - เพือ่จ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  เป็นค่าใช้จ่ายในการขยาย

เขตไฟฟ้า หมู่ที ่6 ต าบลดอนแร่  อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ระยะทาง 380 

เมตร ( รายละเอียดตามทีก่ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคราชบุรีก าหนด )
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     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิม่เติมเปล่ียนแปลง

ฉบับที ่1 ยุทธศาสตร์ที ่1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 31 ล าดับ 1
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งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 720,000 บาท

งบด าเนินงาน รวม 680,000 บาท

ค่าใชส้อย รวม 520,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 500,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานเพือ่ปฏิบัติหน้าทีเ่กี่ยวกับการจัดการ

ขยะมูลฝอย ภายในต าบล  ฯลฯ

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวมทัง้

ค่าเช่าทีดิ่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าจ้างเอกชนหรือหน่วยงานอื่นในการก าจัดขยะ  

ฯลฯ

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซ่ึงมิใช่

เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้างฯลฯ 

เช่น ค่าล้างอัดขยายภาพถ่าย   ค่าถ่ายเอกสารและเย็บเข้าเล่มเอกสาร  ค่าเช่า

ทรัพย์สิน ค่าเบีย้ประกัน ค่าซักฟอก  ค่าจ้างเหมาบริการในการถางหญ้าหรือ

ก าจัดวัชพืช กิ่งไม้ ต้นไม้ บริเวณพืน้ทีส่าธารณะ ค่าจ้างเหมาอัดน้ ายาดับเพลิง  

หรือจ้างเหมาตามความจ าเป็นอื่นๆทีเ่ป็นกิจการในอ านาจหน้าทีท่ีส่ามารถเบิก

จ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  ฯลฯ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลดอนแร่ ให้อยู่ในสภาพทีใ่ช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท

วัสดงุานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ ส าหรับใช้ในงานบ้านครัวเรือน

เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง น้ าจืดทีซ้ื่อ

จากเอกชน ฯลฯ

วัสดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ  เช่น  แบตเตอร่ี  

ยางนอก ยางในน้ ามันเบรก  กระจกมองข้างรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  หัวเทียน  

เบาะรถยนต์  ฯลฯ
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วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืนต่างๆ เช่น น้ ามันดีเซล 

น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง จารบี ฯลฯ ซ่ึงใช้กับรถเก็บขยะมูลฝอยของ อบต. 

วัสดเุครื่องแตง่กาย จ านวน 10,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองต่างกายต่างๆ ส าหรับคนงานเก็บขยะมูลฝอย  

เช่น เส้ือ ถุงมือยาง รองเท้ายาง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 40,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์

- เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น เคร่ือง

จักรกล  ยานพาหนะ  เป็นต้น   ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปรกติหรือค่าซ่อมกลาง

- เพือ่จ่ายเป็นค่ารายจ่ายทีต้่องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 

ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น


















