
ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านคิทคอม ช็อป 7,450.00                
2 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านภักดีเภสัช 500.00                   
3 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง สถาบันรับรองคุณภาพสถานการพยาบาล (องค์การมหาชน)500.00                   
4 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านภักดีเภสัช 425.00                   
5 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านภักดีเภสัช 108.00                   
6 วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 7,013.00                
7 วัสดุบริโภค ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านฟ้าภักดี 230.00                   
8 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านฟองเบียร์ มีเดีย แอนด์ ดีไซน์ 500.00                   
9 วัสดุบริโภค ตกลงราคา เงินบ ารุง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาตหนองบัวแดง11,900.00               
10 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านวิทยาพาณิชย์ 60.00                    
11 ค่าน  าแก๊ส ตกลงราคา เงินบ ารุง ดี.ดี.ออกซิเจน 1,647.80                
12 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 3,712.00                
13 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านภักดีเภสัช 80.00                    
14 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านคิทคอม ช็อป 9,710.00                
15 วัสดุเชื อเพลิง ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 500.00                   
16 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 10,096.00               
17 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง ศุภกร พาณิชย์ 1,300.00                
18 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านฟองเบียร์ มีเดีย แอนด์ ดีไซน์ 800.00                   
19 วัสดุไฟฟ้า ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 4,654.50                
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ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
20 วัสดุเชื อเพลิง ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 500.00                   
21 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 2,520.00                
22 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท เคมีเอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 15,800.00               
23 ค่าก าจัดขะติดเชื อ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท นามณรงค์ เทคดิ ง จ ากัด 13,111.78               
24 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านเจาทอง 80.00                    
25 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านคิทคอม ช็อป 590.00                   
26 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านคิทคอม ช็อป 11,700.00               
27 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง ไทยเจริญการยาง 200.00                   
28 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านคิทคอม ช็อป 850.00                   
29 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านคิทคอม ช็อป 950.00                   
30 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ645.00                   
31 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง นางจันทร์ ศรีโสภา 25,500.00               
32 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านภักดีเภสัช 501.00                   
33 วัสดุเชื อเพลิง ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,470.00                
34 วัสดุไฟฟ้า ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 13,000.50               
35 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านเอพีเอส 2,650.00                
36 วัสดุบริโภค ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านฟ้าภักดี 3,061.00                
37 วัสดุบริโภค ตกลงราคา เงินบ ารุง น  าด่ืมไอคิว 3,260.00                
38 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง นายราวิน อินธิจันทร์ 2,800.00                
39 วัสดุเชื อเพลิง ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปิโตรเลียม 62,929.00               
40 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท โกทูวิน โซลูชั่น จ ากัด 3,000.00                

รวม 226,304.58             


