
ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
1 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 890.00             
2 วัสดุการแพทย์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท โปรทีค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)5,400.00          
3 วัสดุการแพทย์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 10,070.00         
4 วัสดุเชื้อเพลิง ตกลงราคา เงินบ ารุง ดี.ดี.ออกซิเจน 1,498.00          
5 วัสดุงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านฟ้าภักดี 1,050.00          
6 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านเอพีเอส 1,750.00          
7 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 11,181.50         
8 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 8,400.00          
9 วัสดุงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง มารีย์ซีตัส 4,950.00          
10 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านเอพีเอส 4,990.00          
11 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง อู่ช่างรัตน์ 2,730.00          
12 วัสดุเชื้อเพลิง ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 500.00             
13 ค่าซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด 17,162.80         
14 ค่าซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด 13,803.00         
15 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 5,200.00          
16 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 6,600.00          
17 วัสดุงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านภักดีเภสัช 200.00             
18 วัสดุเชื้อเพลิง ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 300.00             
19 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านสุรพลดีไซน์ 800.00             
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20 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง มารีย์ซีตัส 800.00             
21 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 10,096.00         
22 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 7,994.00          
23 วัสดุเชื้อเพลิง ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 500.00             
24 วัสดุงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.กิติเชษฐ์ เอสพีอาร์ 10,593.00         
25 วัสดุเชื้อเพลิง ตกลงราคา เงินบ ารุง ศุภกร พาณิชย์ 2,600.00          
26 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านเจทีอิงค์เจ็ท 11,400.00         
27 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านเอพีเอส 1,520.00          
28 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง เคียงทะแล รีสอร์ท 16,000.00         
29 วัสดุงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 20,736.60         
30 ค่าจ้าง ตกลงราคา เงินบ ารุง สุทธภา สมภักดี 280.00             
31 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 42,000.00         
32 วัสดุเชื้อเพลิง ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 500.00             
33 วัสดุงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านฟ้าภักดี 1,800.00          
34 วัสดุงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านฟ้าภักดี 4,306.00          
35 วัสดุงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านภักดีเภสัช 90.00              
36 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง ศิริพงษ์ อิเล็คทรอนิคน์ 250.00             
37 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 2,790.00          
38 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท เจนไลน์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 37,824.50         
39 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านเอพีเอส 15,000.00         
40 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง โรงพิมพ์ไทยเสรี 23,800.00         
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41 วัสดุงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านภักดีเภสัช 289.00             
42 ค่าซ่อมเคร่ืองอบสมุนไพร ตกลงราคา เงินบ ารุง เซาว์น่า แอดด์ โฮมดีลิเวอร์ร่ี 26,964.00         
43 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 3,850.00          
44 ค่าก าจัดขยะติดเชื้อ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท นามณรงค์ เทคด้ิง จ ากัด 3,519.23          
45 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 5,500.00          
46 สมุนไพรสด ตกลงราคา เงินบ ารุง นายราวิน อินธิจันทร์ 4,995.00          
47 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง Cleavland Shop 4,900.00          
48 วัสดุงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง Cleavland Shop 3,400.00          
49 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 1,500.00          

รวม 363,272.63      


