
1

จ้างเหมาบริการรายเดือนบุคคลปฏิบัติงานด้านผู้ดูแล
ระบบประปาหมู่บ้านเทศบาลต าบลหนองใหญ่

9,000 9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอรรถชัย บุญบาล 9,000 บาท นายอรรถชัย บุญบาล 9,000 บาท บริการต่อเนื่อง

2
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานกองคลัง
เทศบาลต าบลหนองใหญ่ 9,000 9,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินทร์ทิพย์ 9,000 บ. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ 9,000 บ. บริการต่อเนื่อง

3
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานกองคลัง
เทศบาลต าบลหนองใหญ่ 9,000 9,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวรีย์  อัควงษา 9,000 บ. นางสาวเสาวรีย์  อัควงษา 9,000 บ. บริการต่อเนื่อง

4
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้า
กองช่างเทศบาลต าบลหนองใหญ่ 9,000 9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  อนุสรณ์ 9,000 บ. นายอดิศักด์ิ  อนุสรณ์ 9,000 บ. บริการต่อเนื่อง

5 โครงการจ้างเหมาบริการงานธุรการ 9,000 9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายปิยะณัฐ  ค าภักดี 9,000 บ. นายปิยะณัฐ  ค าภักดี 9,000 บ. บริการต่อเนื่อง
6 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานส่งเสริมสุขภาพ 9,000 9,000.00      เฉพาะเจาะจง แพรวดาว มอม 9,000 บ. แพรวดาว มอม 9,000 บ. บริการต่อเนื่อง

7
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 9,000 9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายจเรศักด์ิ สะอาดจันดี 9,000 บ. นายจเรศักด์ิ สะอาดจันดี 9,000 บ. บริการต่อเนื่อง

8
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 9,000 9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายถวิล ศรีหนองโคตร 9,000 บ. นายถวิล ศรีหนองโคตร 9,000 บ. บริการต่อเนื่อง

9
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 9,000 9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมควร  นาสมภักด์ิ 9,000 บ. นายสมควร  นาสมภักด์ิ 9,000 บ. บริการต่อเนื่อง

10
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 9,000 9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมใจ ภูมิ่งศรี 9,000 บ. นายสมใจ ภูมิ่งศรี 9,000 บ. บริการต่อเนื่อง

11
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกประจ ารถยนต์
บรรทุกน  าดับเพลิงของเทศบาลต าบลหนองใหญ่ 9,000 9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสันทัด  จันทริมา 9,000 บ. นายสันทัด  จันทริมา 9,000 บ. บริการต่อเนื่อง

12
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานรักษาความสะอาด
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองใหญ่ 9,000 9,000.00      เฉพาะเจาะจง นางทองหลา สุวรรณประเภา 9,000 บ. นางทองหลา สุวรรณประเภา 9,000 บ. บริการต่อเนื่อง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน กันยายน 2563
เทศบาลต าบลหนองใหญ ่อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
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13

เพื่อจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน โดยมีบทบาท 
ขอบเขตหน้าที่ สนับสนุนปฏิบัติงานด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) ประจ าหน่วยกู้ชีพพร้อมให้บริการ ผู้
ป่ายฉุกเฉิน และประชาชนทุกหมู่บ้านในต าบลหนอง
ใหญ่ 9,000 9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์  แจทอง 9,000 บ. นายสมพงษ์  แจทอง 9,000 บ. บริการต่อเนื่อง

14

เพื่อจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน โดยมีบทบาท 
ขอบเขตหน้าที่ สนับสนุนปฏิบัติงานด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) ประจ าหน่วยกู้ชีพพร้อมให้บริการ ผู้
ป่ายฉุกเฉิน และประชาชนทุกหมู่บ้านในต าบลหนอง
ใหญ่ 9,000 9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายทองปน  พุทไธสงค์ 9,000 บ. นายทองปน  พุทไธสงค์ 9,000 บ. บริการต่อเนื่อง

15 จ้างเหมาผู้ช่วยส่งเสริมสุขภาพ 9,000 9,000.00      เฉพาะเจาะจง นางแดงต้อย บุตรพรม 9,000 บ. นางแดงต้อย บุตรพรม 9,000 บ. บริการต่อเนื่อง
16 จ้างเหมาผู้ช่วยพัฒนาชุมชน 9,000 9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายธงชัย สุริยสาร 9,000 บ. นายธงชัย สุริยสาร 9,000 บ. บริการต่อเนื่อง

17
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานกองคลัง
เทศบาลต าบลหนองใหญ่ 9,000 9,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส. ปวณีา สองคร   9000 บาท น.ส. ปวณีา สองคร   9000 บาท บริการต่อเนื่อง

19 จา้งเหมาดูแลระบบไฟฟา้ 9,000.00        9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพงษศิ์ริ ภกูองชัย 9,000 บาท นายพงษศิ์ริ ภกูองชัย 9,000 บาท บริการต่อเนื่อง
21 ซื อตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือน 2 หลัง 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 9,000 บาท บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 9,000 บาท ผู้มีอาชีพ

21 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ กค 4121 3,716.11        3,716.11        เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัล รุ่งเรือง จ ากดั 7,716.11 บาท บ.เซ็นทรัล รุ่งเรือง จ ากดั 7,716.11 บาท ผู้มีอาชีพ

21 ซื อวสัดุส านกังาน จ านวน 15 โครงการ ส านกัปลัด 16,265.00      16,265.00      เฉพาะเจาะจง ดีโอ กราฟฟคิ 16,265 บาท ดีโอ กราฟฟคิ 16,265 บาท ผู้มีอาชีพ

22 ซื อวสัดุส านกังาน จ านวน 30 โครงการ สวสัดิการ 26,555.00      26,555.00      เฉพาะเจาะจง ดีโอ กราฟฟคิ 26,555 บาท ดีโอ กราฟฟคิ 26,555 บาท ผู้มีอาชีพ

23 ซื อคอมพวิเตอร์ 1 เคร่ือง 21,900.00      21,900.00      เฉพาะเจาะจง แอดวาน 21,900 บาท แอดวาน 21,900 บาท ผู้มีอาชีพ

34 ซื อวสัดุส านกังาน 14 รายการ สาธารณสุข 7,490.00        7,490.00        เฉพาะเจาะจง บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 7,490 บาท บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 7,490 บาท ผู้มีอาชีพ

25 ชุดหมึก Brother lc 3619 3,530.00        3,530.00        เฉพาะเจาะจง บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 3,530 บาท บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 3,530 บาท ผู้มีอาชีพ

26 จา้งซ่อมรถยนต์ 82-5231 น  ามันเคร่ือง ล้างตู้แอร์ 4,650.00        4,650.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนยิมยางยนต์ 4,650 บาท ร้านนยิมยางยนต์ 4,650 บาท ผู้มีอาชีพ

27 จา้งซ่อมรถยนต์ 82-5231 6,500.00        6,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนยิมยางยนต์ 6,500 บาท ร้านนยิมยางยนต์ 6,500 บาท ผู้มีอาชีพ



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน กันยายน 2563
เทศบาลต าบลหนองใหญ ่อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายชื่อผู้ซ้ือซอง/ผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ/
จ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

28 วสัดุส านกังาน กองการศึกษา 2,780.00        2,780.00        เฉพาะเจาะจง ร้านดีโอกราฟฟคิ 2,780 บาท ร้านดีโอกราฟฟคิ 2,780 บาท ผู้มีอาชีพ

29 ซ่อมรถยนต์ 82-5231 เปล่ียนสายไฮโดรลิค 4,350.00        4,350.00        เฉพาะเจาะจง นยิมยางยนต์ 4,350 บาท นยิมยางยนต์ 4,350 บาท ผู้มีอาชีพ

30 ซื อวสัดุส านกังาน 15 รายการ 8,391.00        8,391.00        เฉพาะเจาะจง บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 78,391 บาท บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 78,391 บาท ผู้มีอาชีพ

31 โครงการยนร่องพนูดิน เสริมผิวดินลูกรัง ม .13 67,000.00      67,000.00      เฉพาะเจาะจง ดาราการโยธา ดาราการโยธา ผู้มีอาชีพโดยตรง

32 โครงการซ่อมแซมดินลูกรังพร้อมงางทอ่น  า คสล . ม.9 33,000.00      33,000.00      เฉพาะเจาะจง ดาราการโยธา ดาราการโยธา ผู้มีอาชีพโดยตรง

33 โครงการปรับปรุงซ๋อมแซมยกร่องพนูดิน และเสริมผิว ม .3 36,000.00      36,000.00      เฉพาะเจาะจง ดาราการโยธา ดาราการโยธา ผู้มีอาชีพโดยตรง

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ม.2 19,000.00      19,000.00      เฉพาะเจาะจง ดาราการโยธา ดาราการโยธา ผู้มีอาชีพโดยตรง

35 กอ่สร้างฝายน  าล้น  นานายประเวช ม .13 39,000.00      39,000.00      เฉพาะเจาะจง เอทพี ีคอนกรีต 375,000 บาท เอทพี ีคอนกรีต 375,000 บาท ผู้มีอาชีพโดยตรง

36 กอ่สร้างฝายน  าล้น นานายสิมมา ม .3 390,000.00    390,000.00    เฉพาะเจาะจง อรรถพงษค์ าใหญ่กอ่สร้าง 374,000 บาท อรรถพงษค์ าใหญ่กอ่สร้าง 374,000 บาท ผู้มีอาชีพโดยตรง

37 ซื อวสัดุส านกังาน 22 รายการ 19,030.00      19,030.00      เฉพาะเจาะจง ร้านดีโอกราฟฟคิ 19,030 บาท ร้านดีโอกราฟฟคิ 19,030 บาท ผู้มีอาชีพ

38 ซื อวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 61,855.00      61,855.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสมบรูณ์ภณัฑ์อเิล็คทรอนกิ61,855 บาท ร้านสมบรูณ์ภณัฑ์อเิล็คทรอนกิ61,855 บาท ผู้มีอาชีพ

39 ตู้เกบ็เอกสาร 15 ลิ นชักและโต๊ะท างาน 13,000.00      13,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสุวกิร 13,000 บาท ร้านสุวกิร 13,000 บาท ผู้มีอาชีพ

40 ซื อวสัดุส านกังาน ธงชาติ และทะเบยีนส่ง 1,850.00        1,850.00        เฉพาะเจาะจง บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 1,850 บาท บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 1,850 บาท ผู้มีอาชีพ

41 ซื อเคร่ืองพมิพเ์ช็ค 1 เคร่ือง 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 30,000 บาท บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 30,000 บาท ผู้มีอาชีพ

42 จา้งออกแบบ ม.8 65,000.00      65,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพเิชฐ บญุหล้า 65,000 บาท นายพเิชฐ บญุหล้า 65,000 บาท ผู้มีอาชีพ

43
กอ่สร้างฝายน  าล้น  นานายแอด็ หมู่ที่ 10 สันฝายสูง 
1.50 เมตร ผนงัข้างสูง 3 เมตร กวา้ง 10 เมตร 470,000.00    470,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.อษัฐาโยธา 468,000 บาท หจก.อษัฐาโยธา 468,000 บาท ผู้มีอาชีพ

44
กอ่สร้างฝานน  าล้น นานายบญุช่วย หมู่ที่ 10 สันฝายสูง 
1.50 เมตร ผนงัข้างสูง 3 เมตร กวา้ง 10 เมตร 470,000.00    470,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านธนโชติวสัดุกอ่สร้าง 469,000 บาท ร้านธนโชติวสัดุกอ่สร้าง 469,000 บาท ผู้มีอาชีพ

45
กอ่สร้างฝายน  าล้น นานายจ าลอง  ภจูกันลิ หมู่ที่ 9 สัน
ฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัข้างสูง 3 เมตร กวา้ง 10 เมตร 470,000.00    470,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสุริยาวสัดุกอ่สร้าง 468,000 บาท ร้านสุริยาวสัดุกอ่สร้าง 468,000 บาท ผู้มีอาชีพ

46
กอ่สร้างฝายน  าล้น นานางสีดา  แกว้พลิา หมู่ที่ 9 สันฝาย
สูง 1.50 เมตร ผนงัข้างสูง 3 เมตร กวา้ง 10 เมตร 470,000.00    470,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.อษัฐาโยธา 468,000 บาท หจก.อษัฐาโยธา 468,000 บาท ผู้มีอาชีพ



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน กันยายน 2563
เทศบาลต าบลหนองใหญ ่อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายชื่อผู้ซ้ือซอง/ผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ/
จ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

47
กอ่สร้างฝายน  าล้น นานายประทปี นามมูลตรี หมู่ที่ 12 
สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัข้างสูง 3 เมตร กวา้ง 10 เมตร 470,000.00    470,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสุริยาวสัดุกอ่สร้าง 468,000 บาท ร้านสุริยาวสัดุกอ่สร้าง 468,000 บาท ผู้มีอาชีพ

48
กอ่สร้างฝายน  าล้น นานายสากล  บตุรราศรี หมู่ที่ 12 สัน
ฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัข้างสูง 3 เมตร กวา้ง 10 เมตร 470,000.00    470,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสุริยาวสัดุกอ่สร้าง 468,000 บาท ร้านสุริยาวสัดุกอ่สร้าง 468,000 บาท ผู้มีอาชีพ

49

ขุดลอกหว้ยหนองกาบเม็ก  หมู่ที่ 12 ปากกวา้ง 15 เมตร
 ยาว 530 เมตร ลึก 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ย
กวา่ 9,540 ลูกบาศกเ์มตร 22,000.00      22,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านดาราการโยธา 211,000 บาท ร้านดาราการโยธา 211,000 บาท ผู้มีอาชีพ

50

ขุดลอกหว้ยเดือก หมู่ที่ 13 ปากกวา้ง 15 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ลึก 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ยกวา่
 18,000 ลูกบาศกเ์มตร 420,000.00    420,000.00    เฉพาะเจาะจง

หจก.อรรถพงษค์ าใหญ่กอ่สร้าง 398,500 
บาท

หจก.อรรถพงษค์ าใหญ่กอ่สร้าง 398,500 
บาท ผู้มีอาชีพ

51

ขุดลอกหว้ยเข หมู่ที่ 10 ปากกวา้ง 10 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ลึก 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ยกวา่ 
12,000 ลูกบาศกเ์มตร 280,000.00    280,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านดาราการโยธา 265,000 บาท ร้านดาราการโยธา 265,000 บาท ผู้มีอาชีพ

52

ขุดลอกหว้ยล าหนองแสน หมู่ที่ 10 ปากกวา้ง 10 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร ลึก 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
นอ้ยกวา่ 12,000  ลูกบาศกเ์มตร 280,000.00    280,000.00    เฉพาะเจาะจง

หจก.เค.เอน็.คอน สตรัคชั่น 888 265,000
 บาท

หจก.เค.เอน็.คอน สตรัคชั่น 888 265,000
 บาท ผู้มีอาชีพ

53

ขุดลอกหว้ยล าหนองแสน หมู่ที่ 12 ปากกวา้ง 15 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ยกวา่ 
12,000 เมตร 280,000.00    280,000.00    เฉพาะเจาะจง

หจก.เค.เอน็.คอน สตรัคชั่น 888 265,000
 บาท

หจก.เค.เอน็.คอน สตรัคชั่น 888 265,000
 บาท ผู้มีอาชีพ

54

ขุดลอกหว้ยล าหนองแสน หมู่ที่ 13 ปากกวา้ง 15 เมตร 
ยาว 590 เมตร ลึก 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
นอ้ยกวา่ 14,313 ลูกบาศกเ์มตร 330,000.00    330,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.ท.ีพ.ีคอนกรีต 316,500 บาท หจก.เอ.ท.ีพ.ีคอนกรีต 316,500 บาท ผู้มีอาชีพ

55
ขุดลอกหนองวดัปา่กาญจนาพบิลูย ์หมู่ที่ 9 ลึก 2 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ยกวา่ 13,480 ลูกบาศกเ์มตร 310,000.00    310,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.ท.ีพ.ีคอนกรีต 298,000 บาท หจก.เอ.ท.ีพ.ีคอนกรีต 298,000 บาท ผู้มีอาชีพ



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน กันยายน 2563
เทศบาลต าบลหนองใหญ ่อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายชื่อผู้ซ้ือซอง/ผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ/
จ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

56
ขุดลอกหนองส่ิว หมู่ที่ 3 ลึก 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่นอ้ยกวา่ 16,000  ลูกบาศกเ์มตร 370,000.00    370,000.00    เฉพาะเจาะจง

หจก.อรรถพงษค์ าใหญ่กอ่สร้าง 353,500 
บาท

หจก.อรรถพงษค์ าใหญ่กอ่สร้าง 353,500 
บาท ผู้มีอาชีพ

57
กอ่สร้างฝายน  าล้น หนองกาบเม็ก หมู่ที่ 12 สันฝายสูง 
0.90 เมตร ผนงัข้างสูง 2 เมตร กวา้ง 4.50 เมตร 112,000.00    112,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านธนโชติวสัดุกอ่สร้าง 111,000 บาท ร้านธนโชติวสัดุกอ่สร้าง 111,000 บาท ผู้มีอาชีพ

58
กอ่สร้างฝายน  าล้น  นาพอ่ใหญ่ลี หมู่ที่ 15 สันฝายสูง 
1.50 เมตร ผนงัข้างสูง 3 เมตร กวา้ง 15 เมตร 640,000.00    640,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พติรพบิรูยจ์ ากดั 575,800 บาท หจก.พติรพบิรูยจ์ ากดั 575,800 บาท ผู้มีอาชีพ

59
กอ่สร้างฝายน  าล้น  นานางสมัย หมู่ที่ 3 สันฝายสูง 1.50 
เมตร ผนงัข้างสูง 3 เมตร กวา้ง 10 เมตร 470,000.00    470,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.อษัฐาโยธา 468,000 บาท หจก.อษัฐาโยธา 468,000 บาท ผู้มีอาชีพ

60

ขุดลอกหว้ยล าหนองแสน หมู่ที่ 15 ปากกวา้ง 40 เมตร 
ยาว 300 เมตร ลึก 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ย
กวา่ 17,700 ลูกบาศกเ์มตร 410,000.00    410,000.00    เฉพาะเจาะจง

หจก.อรรถพงษค์ าใหญ่กอ่สร้าง 391,500 
บาท

หจก.อรรถพงษค์ าใหญ่กอ่สร้าง 391,500 
บาท ผู้มีอาชีพ


