
ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
1 น ้ำแก๊ส ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง ดี.ดี.ออกซิเจน 1,797.60                
2 วัสดุส้ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง นำยสุรินทร์ วิเศษลินทอง 32,000.00               
3 วัสดุเชื อเพลิง ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ้ำกัด 500.00                   
4 วัสดุส้ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง ร้ำนเจำทอง 3,000.00                
5 วัสดุบริโภค ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ำย้อมสีธรรมชำติหนองบัวแดง11,550.00               
6 วัสดุส้ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง บุญทัศน์พำณิชย์ 39,000.00               
7 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง ร้ำนคิทคอม ช็อป 750.00                   
8 วัสดุเชื อเพลิง ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ้ำกัด 500.00                   
9 ค่ำน ้ำแก๊ส ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง ดี.ดี.ออกซิเจน 1,797.60                
10 วัสดุยำนพำหนะ ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง อู่ช่ำงรัตน์ 2,970.00                
11 วัสดุยำนพำหนะ ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง อู่ช่ำงรัตน์ 3,910.00                
12 วัสดุยำนพำหนะ ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง อู่ช่ำงรัตน์ 3,910.00                
13 วัสดุส้ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง บริษัท เมดำ แพ็คกิ ง จ้ำกัด 22,000.00               
14 วัสดุยำนพำหนะ ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 14,400.00               
15 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง ร้ำนคิทคอม ช็อป 1,600.00                
16 วัสดุส้ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง บริษัท สยำมยูเนียนเคมีคอล จ้ำกัด 3,723.60                
17 วัสดุส้ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง บริษัท เมดำ แพ็คกิ ง จ้ำกัด 42,000.00               
18 วัสดุยำนพำหนะ ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จ้ำกัด 9,630.00                
19 วัสดุส้ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด 53,500.00               
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ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
20 วัสดุส้ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง บริษัท สยำมแม๊คโคร จ้ำกัด (มหำชน) สำขำชัยภูมิ750.00                   
21 ค่ำน ้ำแก๊ส ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง ดี.ดี.ออกซิเจน 1,797.60                
22 วัสดุโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง ร้ำนทีแอนด์พีแอร์ 3,300.00                
23 วัสดุส้ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง บริษัท เอสเค เฮิร์ม จ้ำกัด 770.00                   
24 วัสดุส้ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง เป้พินิจ เคมีคอล 36,000.00               
25 วัสดุเชื อเพลิง ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง ร้ำนมั่นใจบริกำร 500.00                   
26 วัสดุส้ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง ร้ำนภักดีเภสัช 400.00                   
27 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง ร้ำนคิทคอม ช็อป 7,770.00                
28 วัสดุโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง ร้ำนฟองเบียร์ มีเดีย แอนด์ ดีไซน์ 500.00                   
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง ร้ำนคิทคอม ช็อป 10,380.00               
30 วัสดุส้ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง บริษัท สยำมยูเนียนเคมีคอล จ้ำกัด 17,334.00               
31 วัสดุโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง ชยุตำ สูงสุมำลย์ 214.00                   
32 วัสดุบริโภค ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง ร้ำนฟ้ำภักดี 2,860.00                
33 วัสดุส้ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง ร้ำนเจำทอง 3,620.00                
34 วัสดุส้ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ำกัด 6,600.00                
35 วัสดุส้ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง สสจ.ชัยภูมิ 1,200.00                
36 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง ร้ำนคิทคอม ช็อป 4,490.00                
37 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง ร้ำนคิทคอม ช็อป 1,600.00                
38 วัสดุโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง ร้ำนเอพีเอส 2,000.00                
39 วัสดุส้ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง หจก.ชัยภูมิศึกษำภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 4,840.00                
40 วัสดุยำนพำหนะ ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง บริษัท โตโยต้ำชัยภูมิ จ้ำกัด 246.10                   



ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
41 ค่ำก้ำจัดขยะ ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง บรษัท นำมณรงค์ เทคดิ ง จ้ำกัด 10,510.61               
42 วัสดุเชื อเพลิง ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปิโตรเลียม 64,050.00               
43 วัสดุส้ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง นำยรำวิน อินธิจันทร์ 720.00                   
44 วัสดุโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง ชยุตำ สูงสุมำลย์ 620.00                   
45 วัสดุบริโภค ตกลงรำคำ เงินบ้ำรุง น ้ำด่ืมไอคิว 2,890.00                

รวม 434,501.11             


