
ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
1 วัสดุเชื้อเพลิง ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปิโตรเลียม 1,694.00         
2 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านเอพีเอส 885.00           
3 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านทีแอนด์พีแอร์ 5,530.00         
4 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ชยุตา สูงสุมาลย์ 620.00           
5 ซ่อมแซมอาคาร ตกลงราคา เงินบ ารุง นายธีรศักด์ิ มีจันทร์ 72,200.00       
6 ค่าซ่อมอาคาร ตกลงราคา เงินบ ารุง นายรุ่งเดช ปัญญาวงศ์ 27,800.00       
7 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 850.00           
8 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง มารีย์ซีตัส 750.00           
9 วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 11,295.00       
10 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 2,970.00         
11 วัสดุบริโภค ตกลงราคา เงินบ ารุง น้ าด่ืมไอคิว 3,280.00         
12 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 3,189.00         
13 วัสดุบริโภค ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านฟ้าภักดี 1,110.00         
14 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท เพอเฟค ควอลิต้ี จ ากัด 28,718.80       
15 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง มนตรี ต่างสากล 250.00           
16 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านเอพีเอส 1,700.00         
17 ค่าซ่อมอาคาร ตกลงราคา เงินบ ารุง นายธีรศักด์ิ มีจันทร์ 4,500.00         
18 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านภักดีเภสัช 154.00           
19 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 1,900.00         
20 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 2,850.00         
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ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
21 วัสดุบริโภค ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านฟ้าภักดี 1,110.00         
22 ค่าซ่อมครุภัณฑ์งานบ้าน ตกลงราคา เงินบ ารุง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จรัสชัย แมชชินเนอร่ี 10,000.00       
23 ซ่อมแซมอาคาร ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านเจาทอง 10,000.00       
24 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 9,470.00         
25 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 4,900.00         
26 เวชภัณฑ์มใช่ยา ตกลงราคา เงินบ ารุง ดี.ดี.ออกซิเจน 1,498.00         
27 วัสดงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 4,964.80         
28 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 20,534.00       
29 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านภักดีเภสัช 110.00           
30 วัสดุเชื้อเพลิง ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 500.00           
31 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านเอพีเอส 500.00           
32 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 136,000.00      
33 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 400.00           
34 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 2,740.00         
35 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง อู่ช่างรัตน์ 380.00           
36 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง อู่ช่างรัตน์ 3,640.00         
37 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง อู่ช่างรัตน์ 380.00           
38 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง อู่ช่างรัตน์ 10,650.00       
39 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง อู่ช่างรัตน์ 10,780.00       
40 ค่าก าจัดขยะติดเชื้อ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท นามณรงค์ เทคด้ิง จ ากัด 10,204.59       
41 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 12,797.20       
42 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 3,800.00         



ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
43 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 3,570.00         
44 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านรุ่งเรืองซัพพลาย 7,500.00         
45 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านสุรพลดีไซน์ 500.00           
46 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง นายเทพรัตน์ สามมารถ 4,200.00         
47 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง นายเทพรัตน์ สามมารถ 2,940.00         
48 วัสดุบริโภค ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านฟ้าภักดี 1,800.00         
49 วัสดุบริโภค ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านฟ้าภักดี 3,533.00         
50 วัสดุงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท ไอโอซอลท์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 16,000.00       
51 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 2,840.00         
52 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 850.00           
53 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 4,920.00         
54 วัสดุเชื้อเพลิง ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปิโตรเลียม 3,160.00         
55 วัสดุบริโภค ตกลงราคา เงินบ ารุง น้ าด่ืมไอคิว 2,840.00         
56 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง นางสาวปัทมา ไตรผล 4,950.00         
57 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านภักดีเภสัช 272.00           
58 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 17,000.00       
59 วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 14,291.00       
60 วัสดุเชื้อเพลิง ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 60.00             
61 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านรุ่งเรืองซัพพลาย 28,000.00       
62 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 2,970.00         
63 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 34,000.00       

รวม 583,800.39      


