
ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
1 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านสุรพลดีไซด์ 720.00                   
2 ค่าจ้างเหมาบริการ ตกลงราคา เงินบ ารุง นางสาวอรวรรณ ชอบชัยภูมิ 8,370.00                
3 วัสดุเชื้อเพลิง ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 500.00                   
4 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ชยุตา สูงสุมาลย์ 620.00                   
5 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 22,000.00               
6 วัสดุบริโภค ตกลงราคา เงินบ ารุง น้ าด่ืมไอคิว 2,980.00                
7 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง เติมศักด์ิมอเตอร์ 280.00                   
8 วัสดุบริโภค ตกลงราคา เงินบ ารุง นกน้อยนาสมบูรณ์ นาธรรมชาติ 7,700.00                
9 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 2,500.00                
10 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 1,990.00                
11 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จ ากัด 16,948.80               
12 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านเอพีเอส 660.00                   
13 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านเอพีเอส 840.00                   
14 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 2,590.00                
15 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท โปรทีค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)5,400.00                
16 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 5,970.00                
17 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัด 19,855.00               
18 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง มารีย์ซีตัส 50.00                    
19 ค่าจ้างเหมาบริการ ตกลงราคา เงินบ ารุง นางสาวขวัญชนก แก้วมารัมย์ 620.00                   
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ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
20 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 6,000.00                
21 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านภักดีเภสัช 255.00                   
22 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 1,409.00                
23 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท พันธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากัด 63,200.00               
24 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน2) 8,679.00                
25 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านจักรชัยภูมิ 500.00                   
26 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ479.00                   
27 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง เอี๋ยวฮงพาณิช 700.00                   
28 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ2,584.00                
29 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 996.00                   
30 ค่าน้ าแก๊ส ตกลงราคา เงินบ ารุง ดี.ดี.ออกซิเจน 2,182.80                
31 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 1,090.00                
32 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 12,050.00               
33 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง นายธีรศักด์ิ มีจันทร์ 16,000.00               
34 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านเอพีเอส 692.00                   
35 วัสดุไฟฟ้า ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 2,140.00                
36 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 990.00                   
37 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 4,470.00                
38 วัสดุเชื้อเพลิง ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 960.00                   



ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
39 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง นายอมรเทพ ธงสันเทียะ 4,000.00                
40 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง นายธนาวิทย์ สิทธิวัชร 3,000.00                
41 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง นายจิรศักด์ิ เปล่ียนสันเทีย๊ะ 3,000.00                
42 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ2,153.00                
43 ค่าจ้างเหมาบริการ ตกลงราคา เงินบ ารุง นางสาวขวัญชนก แก้วมารัมย์ 8,060.00                
44 ค่าจ้างเหมาบริการ ตกลงราคา เงินบ ารุง นางสาวศิริรัตน์ ปัตตาเน 8,215.00                
45 ค่าจ้างเหมาบริการ ตกลงราคา เงินบ ารุง นายภานุเมศ เสนากั้น 2,500.00                
46 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 51,000.00               
47 วัสดุบริโภค ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านฟ้าภักดี 3,096.00                
48 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง สสจ.ชัยภูมิ 1,200.00                
49 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง เติมศักด์ิมอเตอร์ 650.00                   

รวม 312,844.60            


