
ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
1 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง หจก.ชัยภูมิศึกษำภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 2,040.00                
2 วัสดุไฟฟ้ำ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง หจก.เสริมกำรไฟฟ้ำ (2555) 9,523.00                
3 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) จ ำกัด 41,100.00               
4 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) จ ำกัด 7,500.00                
5 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด คังวอณ (ประเทศไทย) 85,000.00               
6 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ศุภกร พำณิชย์ 2,600.00                
7 วัสดุโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนสุรพลดีไซน์ 1,800.00                
8 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท สยำมแม๊คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำชัยภูมิ4,747.00                
9 วัสดุไฟฟ้ำ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนเศรษฐีกำรไฟฟ้ำ 2,300.00                
10 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท สยำมยูเนียนเคมีคอล จ ำกัด 11,256.40               
11 วัสดุยำนพำหนะ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง อู่ช่ำงรัตน์ 1,600.00                
12 วัสดุยำนพำหนะ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง อู่ช่ำงรัตน์ 3,560.00                
13 วัสดุยำนพำหนะ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง อู่ช่ำงรัตน์ 9,950.00                
14 วัสดุยำนพำหนะ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง อู่ช่ำงรัตน์ 9,210.00                
15 วัสดุยำนพำหนะ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง อู่ช่ำงรัตน์ 16,900.00               
16 วัสดุโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ชยุตำ สูงสุมำลย์ 1,000.00                
17 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนคิทคอม ช็อป 500.00                   
18 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ชยุตำ สูงสุมำลย์ 600.00                   
19 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำยชำญณรงค์ ผดุงขวัญ 35,000.00               
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ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
20 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนภักดีเภสัช 300.00                   
21 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนภักดีเภสัช 100.00                   
22 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนรุ่งเดชแอร์ 600.00                   
23 วัสดุไฟฟ้ำ ประปำ และก่อสร้ำง ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนทรงธรรมวัสดุก่อสร้ำง 3,370.00                
24 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง แอดไวซ์ 27,900.00               
25 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง เอส.ท.ีชีรอกช์ 2,550.00                
26 วัสดุเชื้อเพลิง ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 500.00                   
27 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง หจก.ชัยภูมิศึกษำภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 330.00                   
28 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนทีแอนด์พีแอร์ 1,550.00                
29 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง อัษฎำยุทธ เคร่ืองครัว 480.00                   
30 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท สุพรีร่ำ อินโนชั่น จ ำกัด 85,000.00               
31 วัสดุไฟฟ้ำ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนเศรษฐีกำรไฟฟ้ำ 2,500.00                
32 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง สสจ.ชัยภูมิ 1,200.00                
33 วัสดุเชื้อเพลิง ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 500.00                   
34 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท น ำวิวัฒน์กำรช่ำง (1992) จ ำกัด 12,326.40               
35 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ำกัด 500.00                   
36 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ำกัด 1,980.00                
37 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนภักดีเภสัช 400.00                   
38 ค่ำน้ ำแก๊ส ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ดี.ดี.ออกซิเจน 1,647.80                
39 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท บีเวิลด์ เมดิคอล จ ำกัด 45,000.00               
40 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท บีเวิลด์ เมดิคอล จ ำกัด 55,000.00               



ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
41 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ำกัด 300.00                   
42 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ำกัด 5,580.00                
43 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ำกัด 500.00                   
44 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนเจำทอง 1,600.00                
45 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง หจก.ชัยภูมิศึกษำภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 8,196.00                
46 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงสำวภำวรรณ กันตะศิริ 1,000.00                
47 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงสำวจิตรลดำ ศิริชัยสุทธิกร 2,000.00                
48 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงสำวนุสรำ เผ่ำหัวสระ 1,800.00                
49 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงภัสดี น้อยศรี 1,000.00                
50 วัสดุเชื้อเพลิง ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 500.00                   
51 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง มำรีย์ซีตัส 100.00                   
52 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท ไอโอซอลท์มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 16,000.00               
53 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง อินเตอร์ สปอร์ต 17,500.00               
54 วัสดุกำรเกษตร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนเกษตรกันเอง 385.00                   
55 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนฮวดพำนิช 45.00                    
56 วัสดุโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนเอพีเอส 6,034.00                
57 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนคูรสำมชัยภูมิเคร่ืองครัว 690.00                   
58 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ชัยภูมิบล็อคปรสำน 564.00                   
59 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง สวนประเสริฐเมืองทอง 250.00                   
60 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง สวนประเสริฐเมืองทอง 2,035.00                
61 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท สมใจ (จัตุรัสจำมจุรี) จ ำกัด 285.00                   



ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
62 วัสดุบริโภค ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนฟ้ำภักดี 3,112.00                
63 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนรุ่งเรืองซัพพลำย 35,000.00               
64 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนเจำทอง 3,480.00                
65 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 299.00                   
66 วัสดุไฟฟ้ำ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง หจก.เสริมกำรไฟฟ้ำ (2555) 11,855.60               
67 วัสดุไฟฟ้ำ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง หจก.เสริมกำรไฟฟ้ำ (2555) 8,731.20                
68 วัสดุไฟฟ้ำ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง หจก.เสริมกำรไฟฟ้ำ (2555) 246.10                   
69 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนแสงไทยอุปกรณ์ 590.00                   
70 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงสำวอรวรรณ ชอบชัยภูมิ 8,060.00                
71 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงมะลิ ชำวนำไทย 8,370.00                
72 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงมะลิ แก้วมุกดำ 7,130.00                
73 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงรุ่งฤดี ค ำใสสุข 8,060.00                
74 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงสำวสมสวย พันธุ 2,170.00                
75 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงจิรำภรณ์ พัดขุนทด 7,440.00                
76 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงบังอร ดำน้อย 3,720.00                
77 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงสำวรัตนำพร โบขุนทด 4,340.00                
78 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงสำวทิพย์เกษร เงินงอก 1,240.00                
79 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงอุไรพร แผนเสือ 7,905.00                
80 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำยชจักรพันธ์ สมภักดี 9,145.00                
81 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำยภำนุเมศ เสนำกั้น 4,250.00                
82 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงสำวจิตตรำ สำรีบุญ 7,440.00                



ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
83 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำยชนวิน จันทร 10,230.00               
84 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนทีแอนด์พีแอร์ 2,250.00                
85 วัสดุบริโภค ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง น้ ำด่ืมไอคิว 2,580.00                
86 วัสดุเชื้อเพลิง ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปิโตรเลียม 42,730.00               
87 วัสดุไฟฟ้ำ ประปำ และก่อสร้ำง ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนทรงธรรมวัสดุก่อสร้ำง 8,812.00                
88 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ชยุตำ สูงสุมำลย์ 620.00                   
89 ค่ำก ำจัดขะติดเชื้อ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท นำมณรงค์ เทคด้ิง จ ำกัด 10,122.20               

รวม 776,212.70            


