
วงเงิน * ** เหตุผลท่ี

งบประมาณ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคา คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1
โครงการจ้างส าหรับโครงการถนนคนเดินไทหล่ม      8,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
หน่อยผ้าทอมือบ้านต้ิว      8,000.00 หน่อยผ้าทอมือบ้าน

ต้ิว
    8,000.00 เสนอราคา

ต  าสุด 
สะดวก

2
จ้างเหมาพ่นหมอกควันก าจัดยุง      6,400.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายศราวุธ ค าชู      6,400.00 นายศราวุธ ค าชู     6,400.00 บริการ

รวดเร็ว

3
โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)  207,855.60 เฉพาะเจาะจ

ง
องค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย

 207,855.60 องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย

##########  "

4
โครงการจ้างเหมาดอกไม้สด ตกแต่งซุ้มวัน
สงกรานต์

     6,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

ท๊อปฟลาวเวอร์      6,000.00 ท๊อปฟลาวเวอร์     6,000.00  "

5
ค่าเช่าเครื องขยายเสียงจัดงานเนื องในโอกาสวัน
สงกรานต์

     1,500.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นางร าไพ สุนลี      1,500.00 นางร าไพ สุนลี     1,500.00  "

6
ค่าจ้างเหมาท าข้าวต้มถวายพระภิกษุและ
สามเณร

     3,200.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นางสังวาลย์ สต๊อคต้ัน      3,200.00 นางสังวาลย์ 
สต๊อคต้ัน

    3,200.00  "

7
ค่าเต้นท์โครงการเนื องในโอกาสวันสงกรานต์         500.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาวกันยา วะชังเงิน         500.00 นางสาวกันยา วะชัง

เงิน
       500.00  "

8
ค่าจ้างท าป้ายไวนิลซุ้มวันสงกรานต์      1,080.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านไอเดีย 109      1,080.00 ร้านไอเดีย 109     1,080.00  "

9
แจ้งค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น      3,618.00 เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.วีระชัยหล่มสัก      3,618.00 หจก.วีระชัยหล่มสัก     3,618.00  "

10
แจ้งค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น    12,811.00 เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.วีระชัยหล่มสัก    12,811.00 หจก.วีระชัยหล่มสัก   12,811.00  "

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
ส านักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

วันท่ี 1 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา



11
แจ้งค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น    15,039.00 เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.วีระชัยหล่มสัก    15,039.00 หจก.วีระชัยหล่มสัก   15,039.00  "

12
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง    33,840.00 เฉพาะเจาะจ

ง
บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ 
โอเอ

   33,840.00 บจก.คอมพิวเตอร์
แลนด์ โอเอ

  33,840.00  "

13
จ้างซ่อมกุญแจโต๊ะ         500.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านชินนาฬิกา         500.00 ร้านชินนาฬิกา        500.00  "

14
ค่าน้ าดื ม         600.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายมงคล คุ้มขุน         600.00 นายมงคล คุ้มขุน        600.00 เสนอราคา

15
จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมเครื องดื ม      5,775.00 เฉพาะเจาะจ

ง
น.ส.ญาโณทัย  ทองค า      5,775.00 น.ส.ญาโณทัย  

ทองค า
    5,775.00 ต  าสุด 

สะดวก

16
หนังสือพิมพ์ (มี.ค.65)         620.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์         620.00 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็น

เตอร์
       620.00 บริการ

รวดเร็ว

17
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน(น้ าดื ม)      2,600.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาวสิริยา  กันศิริ      2,600.00 นางสาวสิริยา  กันศิริ     2,600.00 "

18
จ้างเหมาท าอาหารว่าง( 15 ชุด) 30 มี.ค.65         525.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาวสิริยา  กันศิริ         525.00 นางสาวสิริยา  กันศิริ        525.00 "

19
จ้างเหมาท าอาหารว่าง(50 ชุด) 5 เม.ย.65      1,750.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาวสิริยา  กันศิริ      1,750.00 นางสาวสิริยา  กันศิริ     1,750.00 "

20
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ      6,420.00 เฉพาะเจาะจ

ง
บ.คอนโทรลดาต้า      6,420.00 บ.คอนโทรลดาต้า     6,420.00 "

21
จัดซ้ือวารสารสิ งพิมพ์ต่างๆ         620.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์         620.00 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็น

เตอร์
       620.00 "

22
เช่าเครื องถ่ายเอกสาร      5,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านเอพีพีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์      5,000.00 ร้านเอพีพีก๊อปป้ีเซ็น

เตอร์
    5,000.00  "

23
จ้างเหมาอาหารพร้อมเครื องดื ม      1,050.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาวสิริยา  กันศิริ      1,050.00 นางสาวสิริยา  กันศิริ     1,050.00  "

24
จ้างเหมาบริการโครงการวิทยาลัยอาชีวะ  500,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายบุญสง่า เตติยา  500,000.00 นายบุญสง่า เตติยา ##########  "



25
จ้างตัดหญ้า (งวดที 7)    41,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายพัชรพงศ์ ภูน้อย    41,000.00 นายพัชรพงศ์ ภูน้อย   41,000.00  "

26
วัสดุเช้ือเพลิง (น้ ามัน เม.ย. 65)      1,641.60 เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.วีระชัยหล่มสัก      1,641.60 หจก.วีระชัยหล่มสัก     1,641.60  "

27
หนังสือพิมพ์ (เม.ย.65)      1,270.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์      1,270.00 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็น

เตอร์
    1,270.00  "

28
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ    14,525.00 เฉพาะเจาะจ

ง
บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ 
โอเอ

   14,525.00 บจก.คอมพิวเตอร์
แลนด์ โอเอ

  14,525.00  "

29
วัสดุเช้ือเพลิง (น้ ามัน เม.ย. 65)    10,617.82 เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.วีระชัยหล่มสัก    10,617.82 หจก.วีระชัยหล่มสัก   10,617.82  "

30
จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (เม.ย. 65)         600.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์         600.00 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็น

เตอร์
       600.00  "

31
จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (เม.ย. 65)         340.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์         340.00 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็น

เตอร์
       340.00  "

32
จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 
รายการ

     5,760.00 เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านไอเดีย 109      5,760.00 ร้านไอเดีย 109     5,760.00  "

33
วัสดุเช้ือเพลิง (น้ ามัน เม.ย. 65)      2,860.12 เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.วีระชัยหล่มสัก      2,860.12 หจก.วีระชัยหล่มสัก     2,860.12  "

34
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 26 รายการ    28,548.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านศรีมงคล    28,548.00 ร้านศรีมงคล   28,548.00 "

35
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ      4,380.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านวจีภัณฑ์      4,380.00 ร้านวจีภัณฑ์     4,380.00 "

36
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านครัว จ านวน 7 รายการ    16,210.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านวจีภัณฑ์    16,210.00 ร้านวจีภัณฑ์   16,210.00 "

37
จ้างเหมาร าวงย้อนยุค (เม.ย.65)    17,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายสุเทพ  ผิวผ่อง    17,000.00 นายสุเทพ  ผิวผ่อง   17,000.00 "

38
จ้างเตรียมสถานที  (เม.ย.65)    75,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายเสถียร แสนแก้ว    75,000.00 นายเสถียร แสนแก้ว   75,000.00 เสนอราคา



39
จ้างท าความสะอาด (เม.ย.65)    10,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายเอนก ศรีมูล    10,000.00 นายเอนก ศรีมูล   10,000.00 ต  าสุด 

สะดวก

40
จ้างเหมาเครื องเสียง (มี.ค.65)    12,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาวพัชรี ศรีทอง    12,000.00 นางสาวพัชรี ศรีทอง   12,000.00 บริการ

รวดเร็ว

41
จ้างเหมาร าวงย้อนยุค (23 เม.ย. 65)    17,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายสุเทพ  ผิวผ่อง    17,000.00 นายสุเทพ  ผิวผ่อง   17,000.00

42
ค่าจัดแสดงดนตรี ( 2 เม.ย.65)      3,500.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายรัชชานนท์ เหมือน
คล้าย

     3,500.00 นายรัชชานนท์ 
เหมือนคล้าย

    3,500.00 "

43
ค่าจัดแสดงดนตรี ( 9 เม.ย.65)      3,500.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายรัชชานนท์ เหมือน
คล้าย

     3,500.00 นายรัชชานนท์ 
เหมือนคล้าย

    3,500.00 "

44
ค่าจัดแสดงดนตรี ( 16 เม.ย.65)      3,500.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายรัชชานนท์ เหมือน
คล้าย

     3,500.00 นายรัชชานนท์ 
เหมือนคล้าย

    3,500.00 "

45
ค่าจัดแสดงดนตรี ( 30 เม.ย.65)      3,500.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายรัชชานนท์ เหมือน
คล้าย

     3,500.00 นายรัชชานนท์ 
เหมือนคล้าย

    3,500.00  "

46
ค่าจัดแสดงตีมีดบ้านใหม่ ( 9 เม.ย.65)      3,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายสุพิน  บุญจันทร์      3,000.00 นายสุพิน  บุญจันทร์     3,000.00  "

47
ค่าจัดแสดงตีมีดบ้านใหม่ ( 23 เม.ย.65)      3,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายสุพิน  บุญจันทร์      3,000.00 นายสุพิน  บุญจันทร์     3,000.00  "

48
ค่าจัดแสดงตีมีดบ้านใหม่ ( 16 เม.ย.65)      3,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายสุพิน  บุญจันทร์      3,000.00 นายสุพิน  บุญจันทร์     3,000.00  "

49
ค่าจ้างแสดงดนตรี ( 30 เม.ย.65)      3,500.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายสรวิศ  ค าศุกล      3,500.00 นายสรวิศ  ค าศุกล     3,500.00  "

50
ค่าจ้างแสดงดนตรี ( 23 เม.ย.65)      3,500.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายสรวิศ  ค าศุกล      3,500.00 นายสรวิศ  ค าศุกล     3,500.00  "

51
ค่าจ้างแสดงดนตรี ( 16 เม.ย.65)      3,500.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายสรวิศ  ค าศุกล      3,500.00 นายสรวิศ  ค าศุกล     3,500.00  "

52
ค่าจ้างแสดงดนตรี ( 2 เม.ย.65)      3,500.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายสรวิศ  ค าศุกล      3,500.00 นายสรวิศ  ค าศุกล     3,500.00  "



53
ค่าจ้างกลุ่มทอผ้า (30 เม.ย.65)      2,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นางฐิตา ทองขัน      2,000.00 นางฐิตา ทองขัน     2,000.00  "

54
ค่าจ้างกลุ่มทอผ้า (23 เม.ย.65)      2,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นางฐิตา ทองขัน      2,000.00 นางฐิตา ทองขัน     2,000.00  "

55
ค่าจ้างกลุ่มทอผ้า (16 เม.ย.65)      2,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นางฐิตา ทองขัน      2,000.00 นางฐิตา ทองขัน     2,000.00  "

56
ค่าจ้างกลุ่มทอผ้า (9 เม.ย.65)      2,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นางฐิตา ทองขัน      2,000.00 นางฐิตา ทองขัน     2,000.00  "

57
ค่าจ้างกลุ่มทอผ้า (2 เม.ย.65)      2,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นางฐิตา ทองขัน      2,000.00 นางฐิตา ทองขัน     2,000.00  "

58
ค่าจ้างวงดนตรีย้อนยุค (16 เม.ย.65)    17,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายสุรพล ค าศุกล    17,000.00 นายสุรพล ค าศุกล   17,000.00  "

59
ค่าจ้างวงดนตรีย้อนยุค (2 เม.ย.65)    17,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายสุรพล ค าศุกล    17,000.00 นายสุรพล ค าศุกล   17,000.00  "

60
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (บ้าน 6 หลัง)  240,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
บจก.สยาม 2521  240,000.00 บจก.สยาม 2521 ##########  "

61
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับ
สภาพแวดล้อมฯ

   22,500.00 เฉพาะเจาะจ
ง

บจก.สยาม 2521    22,500.00 บจก.สยาม 2521   22,500.00 เสนอราคา

62
ค่าจ้างแสดงดนตรี      3,500.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายรัชชานนท์ เหมือน
คล้าย

     3,500.00 นายรัชชานนท์ 
เหมือนคล้าย

    3,500.00 ต  าสุด 
สะดวก

63
จ้างซ่อมเครื องป่ันขนแบบแยกช้ินส่วนสุกร    77,682.00 เฉพาะเจาะจ

ง
บ.จักรพงศ์ เอ็นจิเนียริ ง    77,682.00 บ.จักรพงศ์ เอ็นจิ

เนียริ ง
  77,682.00 บริการ

รวดเร็ว

64
จัดซ้ือฝาปูนซีเมนต์ จ านวน 5 ฝา      1,550.00 เฉพาะเจาะจ

ง
บจก.สยาม 2521      1,550.00 บจก.สยาม 2521     1,550.00  "

65
ค่าจ้างท าอาหารว่างพร้อมเครื องดื ม จ านวน 
25 ชุด

        875.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นางสาวสิริยา  กันศิริ         875.00 นางสาวสิริยา  กันศิริ        875.00  "

66
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพฯ  250,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.เพชรอนันต์แทรเวล  250,000.00 หจก.เพชรอนันต์

แทรเวล
##########  "



67
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ    11,880.00 เฉพาะเจาะจ

ง
บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ 
โอเอ

   11,880.00 บจก.คอมพิวเตอร์
แลนด์ โอเอ

  11,880.00  "

68
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 9 รายการ    12,590.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านวจีภัณฑ์    12,590.00 ร้านวจีภัณฑ์   12,590.00  "

69
จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ         750.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านไอเดีย 109         750.00 ร้านไอเดีย 109        750.00  "

70
จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุฯ      4,580.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาวสิริยา  กันศิริ      4,580.00 นางสาวสิริยา  กันศิริ     4,580.00  "

71
จ้างท าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการจ้างงาน
ผู้สูงอายุฯ

        720.00 เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านไอเดีย 109         720.00 ร้านไอเดีย 109        720.00  "

72
จ้างท าป้ายไวนิลโครงการ แก้ไขปัญหายาเสพติด
 ปี 65

        720.00 เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านไอเดีย 109         720.00 ร้านไอเดีย 109        720.00  "

73
จ้างท าป้ายไวนิลประชุมประชาคม ปี 65         500.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านไอเดีย 109         500.00 ร้านไอเดีย 109        500.00  "

74
จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง (เม.ย.65)    12,843.80 เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.วีระชัยหล่มสัก    12,843.80 หจก.วีระชัยหล่มสัก   12,843.80  "

75
จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง (เม.ย.65)      3,648.00 เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.วีระชัยหล่มสัก      3,648.00 หจก.วีระชัยหล่มสัก     3,648.00  "

76
จ้างท าป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดิ
อุบัติเหตุ ปี 65

     5,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

บ.แอ๊ตอาร์ตสตูดิโอ      5,000.00 บ.แอ๊ตอาร์ตสตูดิโอ     5,000.00  "

77
ค่าเช่าเต้นท์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ      2,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาวกันยา วะชังเงิน      2,000.00 นางสาวกันยา วะชัง

เงิน
    2,000.00  "

78
ค่าน้ าดื ม จ านวน 1 รายการ         600.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายมงคล คุ้มขุน         600.00 นายมงคล คุ้มขุน        600.00  "

79
จ้างการแสดงกลุ่มตีมีดบ้านใหม่ จ านวน 1 
โครงการ

     3,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นายสุพิน  บุญจันทร์      3,000.00 นายสุพิน  บุญจันทร์     3,000.00 เสนอราคา

80
ก่อสร้างส าหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที 
อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ปี 65

 160,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

บจก.สยาม 2521  160,000.00 บจก.สยาม 2521 ########## ต  าสุด 
สะดวก



81
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว    59,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านศรีมงคล    59,000.00 ร้านศรีมงคล   59,000.00 บริการ

รวดเร็ว

82
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    18,045.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านเกียรติพานิช    18,045.00 ร้านเกียรติพานิช   18,045.00  "

83
โครงการถนนคนเดินไทหล่มฯ (การแสดงดนตรี)      3,500.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายรัชชานนท์ เหมือน
คล้าย

     3,500.00 นายรัชชานนท์ 
เหมือนคล้าย

    3,500.00  "

84
โครงการถนนคนเดินไทหล่มฯ (การแสดงดนตรี)      3,500.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายสรวิศ  ค าศุกล      3,500.00 นายสรวิศ  ค าศุกล     3,500.00  "

85
โครงการถนนคนเดินไทหล่มฯ (การแสดงดนตรี)      3,500.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายสรวิศ  ค าศุกล      3,500.00 นายสรวิศ  ค าศุกล     3,500.00  "

86
โครงการถนนคนเดินไทหล่มฯ (การเช่าเครื อง
เสียง)

     3,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นางสาวพัชรี ศรีทอง      3,000.00 นางสาวพัชรี ศรีทอง     3,000.00  "

87
โครงการถนนคนเดินไทหล่มฯ (การเช่าเครื อง
เสียง)

     3,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นางสาวพัชรี ศรีทอง      3,000.00 นางสาวพัชรี ศรีทอง     3,000.00  "

88
โครงการถนนคนเดินไทหล่มฯ (การเช่าเครื อง
เสียง)

     3,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นางสาวพัชรี ศรีทอง      3,000.00 นางสาวพัชรี ศรีทอง     3,000.00  "

89
โครงการถนนคนเดินไทหล่มฯ (การแสดงดนตรี)      3,500.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายรัชชานนท์ เหมือน
คล้าย

     3,500.00 นายรัชชานนท์ 
เหมือนคล้าย

    3,500.00  "

90
โครงการถนนคนเดินไทหล่มฯ (การแสดงดนตรี)      3,500.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายรัชชานนท์ เหมือน
คล้าย

     3,500.00 นายรัชชานนท์ 
เหมือนคล้าย

    3,500.00  "

91
โครงการถนนคนเดินไทหล่มฯ (การแสดงดนตรี)      3,500.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายสรวิศ  ค าศุกล      3,500.00 นายสรวิศ  ค าศุกล     3,500.00  "

92
โครงการถนนคนเดินไทหล่มฯ (การจัด
นิทรรศการ)

     3,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นายสุพิน  บุญจันทร์      3,000.00 นายสุพิน  บุญจันทร์     3,000.00  "

93
โครงการถนนคนเดินไทหล่มฯ (การจัด
นิทรรศการ)

     3,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นายสุพิน  บุญจันทร์      3,000.00 นายสุพิน  บุญจันทร์     3,000.00  "

94
โครงการถนนคนเดินไทหล่มฯ (การจัด
นิทรรศการ)

     2,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นางฐิตา ทองขัน      2,000.00 นางฐิตา ทองขัน     2,000.00  "



95.96
โครงการถนนคนเดินไทหล่มฯ (การจัด
นิทรรศการ)

     2,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นางฐิตา ทองขัน      2,000.00 นางฐิตา ทองขัน     2,000.00  "

97
โครงการถนนคนเดินไทหล่มฯ (การจัด
นิทรรศการ)

   17,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นายสุรพล ค าศุกล    17,000.00 นายสุรพล ค าศุกล   17,000.00  "

98
โครงการถนนคนเดินไทหล่มฯ (การเช่าเครื อง
เสียง)

     3,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นางสาวพัชรี ศรีทอง      3,000.00 นางสาวพัชรี ศรีทอง     3,000.00  "

99
โครงการถนนคนเดินไทหล่มฯ (การเช่าเครื อง
เสียง)

     3,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นางสาวพัชรี ศรีทอง      3,000.00 นางสาวพัชรี ศรีทอง     3,000.00  "

100
โครงการถนนคนเดินไทหล่มฯ (การเช่าเครื อง
เสียง)

     3,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นางสาวพัชรี ศรีทอง      3,000.00 นางสาวพัชรี ศรีทอง     3,000.00  "

101
โครงการถนนคนเดินไทหล่มฯ (การเช่าเครื อง
เสียง)

     3,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นางสาวพัชรี ศรีทอง      3,000.00 นางสาวพัชรี ศรีทอง     3,000.00  "

102
โครงการถนนคนเดินไทหล่มฯ (การเช่าเครื อง
เสียง)

     3,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นางสาวพัชรี ศรีทอง      3,000.00 นางสาวพัชรี ศรีทอง     3,000.00 เสนอราคา

103
โครงการถนนคนเดินไทหล่มฯ (การจัด
นิทรรศการ)

   17,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นายสุเทพ  ผิวผ่อง    17,000.00 นายสุเทพ  ผิวผ่อง   17,000.00 ต  าสุด 
สะดวก

104
โครงการถนนคนเดินไทหล่มฯ (การจัด
นิทรรศการ)

   17,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นายสุเทพ  ผิวผ่อง    17,000.00 นายสุเทพ  ผิวผ่อง   17,000.00 บริการ
รวดเร็ว


