
ล ำดบั รำยกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำ
 วงเงิน

งบประมำณ
 (รำคำกลำง)

ผูเ้สนอรำคำ

 วงเงิน
งบประมำณ

 (รำคำ
กลำง)

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสงัเขป

ใบสัง่จำ้ง
เลขท่ี

ลงสญัญำ
วนัท่ี

1
เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร
ประจ ำเดือน มิถุนำยน

            3,000 เฉพำะเจำะจง
ฮำร่ำก็อปป้ีไลน์  แอนด์

  เซอร์วิส
           3,000 

ฮำร่ำก็อปป้ีไลน์  
แอนด ์ เซอร์วิส

         3,000 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

30 พ.ค. 65 38/2565

2
ค่ำน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อ

ล่ืน
          47,040 เฉพำะเจำะจง ธนำคำรกสิกรไทย          47,040 ธนำคำรกสิกรไทย        47,040 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

7 ก.ค. 65 54203/162

3 จำ้งบริกำรคนงำนเก็บขยะ             7,360 เฉพำะเจำะจง ด๊อพ  วงเจริญ            7,360 ด๊อพ  วงเจริญ          7,360 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  1/2565

4 จำ้งบริกำรคนงำนเก็บขยะ             7,360 เฉพำะเจำะจง นำยวฒันำ ทีหอค ำ            7,360 นำยวฒันำ ทีหอค ำ          7,360 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64   2/2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ในรอบเดือน  มิถุนำยน 2565
เทศบำลต ำบลหอค ำ  ต  ำบลหอค ำ  อ  ำเภอเมืองบึงกำฬ  จงัหวดับึงกำฬ

เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
 หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

แบบ 
สขร.1
แบบ 
สขร.1
แบบ 
สขร.1
แบบ 
สขร.1
แบบ 
สขร.1
แบบ 
สขร.1
แบบ 
สขร.1
แบบ 
สขร.1



5
จำ้งบริกำรปฏิบติังำน

ธุระกำร
            9,000 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวศิริพร  มูลตรี
แกว้

           9,000 
นำงสำวศิริพร  มูล

ตรีแกว้
         9,000 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64   3/2565

6
จำ้งเหมำบริกำรรักษำควำม
ปลอดภยัในส ำนกังำน

            9,300 เฉพำะเจำะจง นำยวีระศกัด์ิ  แสนชูปำ            9,300 
นำยวีระศกัด์ิ  แสน

ชูปำ
         9,300 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  4/2565

7
จำ้งบริกำรแรงงำนดูแล
ระบบประปำ หมูท่ี่ 5

            3,000 เฉพำะเจำะจง นำยบญุช่ืน ตรำทอง            3,000 นำยบญุช่ืน ตรำทอง          3,000 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  5/2565

8
จำ้งบริกำรแรงงำนดูแล
ระบบประปำ หมูท่ี่ 12

            1,500 เฉพำะเจำะจง นำยกั้ง สีหะรำช            1,500 นำยกั้ง สีหะรำช          1,500 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  6/2565

9

จำ้งบริกำรจดมิเตอร์
น ้ำประปำพร้อมน ำส่งใบ
แจง้หน้ีค่ำน ้ำและค่ำขยะ 

หมูท่ี่ 1,13

            2,500 เฉพำะเจำะจง นำงสีดำ  อินทะนำม            2,500 นำงสีดำ  อินทะนำม          2,500 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  8/2565

10

จำ้งบริกำรจดมิเตอร์
น ้ำประปำพร้อมน ำส่งใบ
แจง้หน้ีค่ำน ้ำและค่ำขยะ 

หมูท่ี่ 2

            1,200 เฉพำะเจำะจง นำงสำวบญุยนื เขียวข ำ            1,200 
นำงสำวบญุยนื 

เขียวข ำ
         1,200 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  9/2565



11

จำ้งบริกำรจดมิเตอร์
น ้ำประปำพร้อมน ำส่งใบ
แจง้หน้ีค่ำน ้ำและค่ำขยะ 

หมูท่ี่ 3,8

            1,300 เฉพำะเจำะจง น.ส.วำรุณี เสนำธรรม            1,300 
น.ส.วำรุณี เสนำ

ธรรม
         1,300 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  10/2565

12
จำ้งบริกำรบริกำรเก็บค่ำ

น ้ำประปำและค่ำขยะมูลฝอย
 หมูท่ี่ 4,10,14

            3,200 เฉพำะเจำะจง นำยอะดุล  อยูเ่ยน็            3,200 นำยอะดุล  อยูเ่ยน็          3,200 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  11/2565

13

จำ้งบริกำรจดมิเตอร์
น ้ำประปำพร้อมน ำส่งใบ
แจง้หน้ีค่ำน ้ำและค่ำขยะ 

หมูท่ี่ 5

            1,000 เฉพำะเจำะจง นำงสวรรค ์ศรีพลงั            1,000 นำงสวรรค ์ศรีพลงั          1,000 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  12/2565

14

จำ้งบริกำรจดมิเตอร์
น ้ำประปำพร้อมน ำส่งใบ
แจง้หน้ีค่ำน ้ำและค่ำขยะ 

หมูท่ี่ 6

            1,200 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวสมฤทยั 
เครำะห์นอ้ย

           1,200 
นำงสำวสมฤทยั 
เครำะห์นอ้ย

         1,200 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  13/2565

15

จำ้งบริกำรจดมิเตอร์
น ้ำประปำพร้อมน ำส่งใบ
แจง้หน้ีค่ำน ้ำและค่ำขยะ 

หมูท่ี่ 7

            1,200 เฉพำะเจำะจง
นำงกรองแกว้ อินทร์

แสง
           1,200 

นำงกรองแกว้ 
อินทร์แสง

         1,200 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  14/2565

16

จำ้งบริกำรจดมิเตอร์
น ้ำประปำพร้อมน ำส่งใบ
แจง้หน้ีค่ำน ้ำและค่ำขยะ 

หมูท่ี่ 11

            1,000 เฉพำะเจำะจง นำงร ำไพ บริุนทร์รัมย์            1,000 
นำงร ำไพ บริุนทร์

รัมย์
         1,000 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  15/2565



17
จำ้งเหมำแรงงำนรำยวนั
จดัท ำแผนท่ีภำษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น

            9,000 เฉพำะเจำะจง
นำยภำนุวฒัน์  อินทร์

แสง
           9,000 

นำยภำนุวฒัน์  
อินทร์แสง

         9,000 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  16/2565

18

 จำ้งบริกำรรำยเดือนโดยให้
มีหนำ้ท่ีปฏิบติังำนดำ้น
ธุรกำรและงำนอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งดำ้นกองกำรศึกษำ
และท่ีไดรั้บหมอบหมำย 

นำงสำว

            9,001  เฉพำะเจำะจง
นำงสำววิมลสิริ เน่ือง

ชมพู
           9,000 

นำงสำววิมลสิริ 
เน่ืองชมพู

         9,000 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

27 เม.ย. 65 17/2565

19
ซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน 

สวสัดิกำร
            7,600 เฉพำะเจำะจง

บริษทั บึงกำฬ 
เฟอร์นิเจอร์ 77 จ ำกดั

           7,600 
บริษทั บึงกำฬ 

เฟอร์นิเจอร์ 77 จ ำกดั
         7,600 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

2 มิ.ย. 65 28/2565

20
ซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน กอง

กำรศึกษำ
            1,700 เฉพำะเจำะจง

บริษทั บึงกำฬ 
เฟอร์นิเจอร์ 77 จ ำกดั

           1,700 
บริษทั บึงกำฬ 

เฟอร์นิเจอร์ 77 จ ำกดั
         1,700 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

2 มิ.ย. 65 29/2565

21 ซ้ือวสัดุกำรเกษตร             5,692 เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ไทย
เจริญทรัพยก์ำรคำ้

           5,692 
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 
ไทยเจริญทรัพย์

กำรคำ้
         5,692 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

2 มิ.ย. 65 30/2565



22 ซ้ือวสัดุจดัท ำฐำนบั้งไฟ             9,250 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหอค ำวสัดุ            9,250 ร้ำนหอค ำวสัดุ          9,250 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

8 มิ.ย. 65 31/2565

23
ซ้ือวสัดุตำมโครงกำรจดั
งำนประเพณีบญุบั้งไฟ

            2,279 เฉพำะเจำะจง หจก. โอฬำร 2550            2,279 หจก. โอฬำร 2550          2,279 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

13 มิ.ย. 65 32/2565

24
ซ้ือบั้งไฟโครงกำรจดังำน

ประเพณีบญุบั้งไฟ
          32,000 เฉพำะเจำะจง นำงพิจิตรำ  ผลบญุ          32,000 นำงพิจิตรำ  ผลบญุ        32,000 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

13 มิ.ย. 65 33/2565

25
ซ้ือวสัดุส ำนกังำน (ส ำนกั

ปลดั)
            8,470 เฉพำะเจำะจง หจก. โอฬำร 2550            8,470 หจก. โอฬำร 2550          8,470 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

13 มิ.ย. 65 34/2565

26
ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 

(ส ำนกัปลดั)
               718 เฉพำะเจำะจง หจก. โอฬำร 2550               718 หจก. โอฬำร 2550             718 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

13 มิ.ย. 65 35/2565

27
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 

(ส ำนกัปลดั)
          18,071 เฉพำะเจำะจง หจก. โอฬำร 2550          18,071 หจก. โอฬำร 2550        18,071 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

13 มิ.ย. 65 36/2565



28 ซ้ือวสัดุยำนพำหนะ             5,590 เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 
เนรมิตยนตรกิจ2015

           5,590 
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 
เนรมิตยนตรกิจ2015

         5,590 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

13 มิ.ย. 65 37/2565

29 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง           32,895 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหอค ำวสัดุ          32,895 ร้ำนหอค ำวสัดุ        32,895 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

13 มิ.ย. 65 38/2565

30
ซ้ือวสัดุโครงกำรป้องกนั
ไขเ้ลือดออก(ทรำยอะเบท)

          90,000 เฉพำะเจำะจง
บริษทั พนัธส์วสัด์ิ เคม

เทค จ ำกดั
         90,000 

บริษทั พนัธส์วสัด์ิ 
เคมเทค จ ำกดั

       90,000 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

13 มิ.ย. 65 39/2565

31

จำ้งเหมำบริกำร
คณะกรรมกำรตดัสินบั้งไฟ
ข้ึนสูง(โครงกำรประเพณี
บญุบั้งไฟ ประจ ำปี 2565)

            6,000 เฉพำะเจำะจง  นำยสมใจ สินนะลม            6,000  นำยสมใจ สินนะลม          6,000 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

13 มิ.ย. 65 39/2565

32
บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
รถดบัเพลิงหมำยเลข
ทะเบียน 80-4101

          11,000 เฉพำะเจำะจง โอ ที ออโตซ้ำวด์          11,000 โอ ที ออโตซ้ำวด์        11,000 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

13 มิ.ย. 65 40/2565

33
จดัท ำป้ำยรณรงคกิ์จกรรม
ต่อตำ้นยำเสพติดโลก

ประจ ำปี 2565
            2,800 เฉพำะเจำะจงหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัโจโฆษณำ           2,800 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัโจโฆษณำ         2,800 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

15 มิ.ย. 65 41/2565



34
จำ้งซ่อมคอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโตะ๊ )(กองสวสัดิกำร)

               400 เฉพำะเจำะจง  ร้ำน 239 ไอที               400  ร้ำน 239 ไอที             400 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

23 มิ.ย. 65 42/2565

35
เช่ำพ้ืนท่ีบริกำรอินเตอร์เน็ต
และต่อโดเมนเเนม ปี 2565

            8,000 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไทมส์มีเดีย 
เวบ็ดีไซน์ จ  ำกดั

           8,000 
บริษทั ไทมส์มีเดีย 
เวบ็ดีไซน์ จ  ำกดั

         8,000 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

24 มิ.ย. 65 43/2565

36
ซ่อมแซมระบบประปำ ตำม
เทศบญัญติังบประมำณปี 

2565
          30,360 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกิจเจริญมอเตอร์          30,360 

ร้ำนสุกิจเจริญ
มอเตอร์

       30,360 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

27 มิ.ย. 65 44/2565

37
จดัจำ้งซ่อมแซมประตูบำน
เล่ือนหอ้งประชุมเทศบำล

ต ำบลหอค ำ
            2,000 เฉพำะเจำะจง  นำย สุรชยั วงษส์ำสุข            2,000 

 นำย สุรชยั วงษส์ำ
สุข

         2,000 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

27 มิ.ย. 65 45/2565

38
ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ฯ 

เละเคร่ืองสเกนเนอร์
          33,000 เฉพำะเจำะจง  ร้ำน 239 ไอที          33,000  ร้ำน 239 ไอที        33,000 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

30 มิ.ย. 65 46/2565

39 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง หินคลุก         493,840 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหอค ำวสัดุ        493,840 ร้ำนหอค ำวสัดุ      493,840 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

1 มิ.ย. 65  5/2565



40 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ         154,000 เฉพำะเจำะจง  โชคบญุมีกำรไฟฟ้ำ        154,000  โชคบญุมีกำรไฟฟ้ำ      154,000 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

1 มิ.ย. 65  6/2565

41 ซ้ืออำหำรเสริม นม         294,306 เฉพำะเจำะจง
 องคก์ำรส่งเสริม
กิจกำรโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.)
       294,306 

 องคก์ำรส่งเสริม
กิจกำรโคนมแห่ง
ประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)

     294,306 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

29 มิ.ย. 65  7/2565

42
4.โครงกำรจดังำนประเพณี

บญุบั้งไฟ
            4,400 เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัใจ
โฆษณำ

           4,400 
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั

ใจโฆษณำ
         4,400 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

13 มิ.ย. 65  54206/55   

43

โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติักำร กำรพฒันำกำร
จดัท ำบญัชีและรำยงำน

กำรเงิน

            1,212 เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั

โอฬำร2550
           1,212 

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั
โอฬำร2550

         1,212 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

13 มิ.ย. 65  54203/189       

44

โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติักำร กำรพฒันำกำร
จดัท ำบญัชีและรำยงำน

กำรเงิน

               562 เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัโจ

โฆษณำ
              562 

หำ้งหุน้ส่วน
จ ำกดัโจโฆษณำ

            562 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

13 มิ.ย. 65 54203/190       

45

โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติักำร กำรพฒันำกำร
จดัท ำบญัชีและรำยงำน

กำรเงิน

            1,000 เฉพำะเจำะจง มหำชยัเซ็นเตอร์            1,000 มหำชยัเซ็นเตอร์          1,000 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

13 มิ.ย. 65 54203/191      



46

โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติักำร กำรพฒันำกำร
จดัท ำบญัชีและรำยงำน

กำรเงิน

            6,845 เฉพำะเจำะจง บีบี.บฟุเฟ่เน้ือยำ่งเกำหลี            6,845 
บีบี.บฟุเฟ่เน้ือยำ่ง

เกำหลี
         6,845 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

13 มิ.ย. 65 54203/192       

47
3.รำยจ่ำยโครงกำรป้องกนั

ไขเ้ลือดออก
            2,720 เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัโจ
โฆษณำ

           2,720 
หำ้งหุน้ส่วน

จ ำกดัโจโฆษณำ
         2,720 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

21 มิ.ย. 65 54205/140

48

โครงกำรจดังำนประเพณี
บญุบั้งไฟ เช่ำแบตเตอร่ี

            1,560 เฉพำะเจำะจง บึงกำฬไดนำโม            1,560 บึงกำฬไดนำโม          1,560 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

23 มิ.ย. 65 54206/70   

49

ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมตำม
โครงกำรจดังำนประเพณี
บญุบั้งไฟ ประจ ำปี 2565

          14,560 เฉพำะเจำะจง บีบี.บฟุเฟ่เน้ือยำ่งเกำหลี          14,560 
บีบี.บฟุเฟ่เน้ือยำ่ง

เกำหลี
       14,560 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

23 มิ.ย. 65  54206/71    

50

ค่ำรับรองคณะกรรมกำร
ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
สมยัสำมญั สมยัท่ี 2/2565 
เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2565

240              เฉพำะเจำะจง
บี.บี บฟุเฟต ์เน้ือยำ่ง

เกำหลี
240             

บี.บี บฟุเฟต ์เน้ือยำ่ง
เกำหลี

240            

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

29 มิ.ย. 65 54201/290

51
3.รำยจ่ำยโครงกำรป้องกนั

ไขเ้ลือดออก
               935 เฉพำะเจำะจง

บี.บี บฟุเฟต ์เน้ือยำ่ง
เกำหลี

              935 
บี.บี บฟุเฟต ์เน้ือยำ่ง

เกำหลี
            935 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

28 มิ.ย. 65 54205/148




















