
ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
1 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ศุภกร พำณิชย์ 3,000.00                
2 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนภักดีเภสัช 205.00                   
3 วัสดุบริโภค ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ำย้อมสีธรรมชำติหนองบัวแดง8,400.00                
4 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง จักรปูทอง 500.00                   
5 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนท.ีว.ีดิจิตอล ภักดีชุมพล 800.00                   
6 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท รุ่งเรือง อิสตรูเม้นท์ จ ำกัด 5,617.50                
7 วัสดุยำนพำหนะ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง อู่ช่ำงรัตน์ 3,250.00                
8 วัสดุยำนพำหนะ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง อู่ช่ำงรัตน์ 3,250.00                
9 วัสดุยำนพำหนะ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง อู่ช่ำงรัตน์ 1,800.00                
10 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนโคโซน์ คอมพวเตอร์ 6,000.00                
11 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ำกัด 11,320.00               
12 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ำกัด 1,050.00                
13 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนบล็อคตู๋กำรยำง 1,500.00                
14 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนรุ่งเดชแอร์ 32,000.00               
15 วัสดุโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง หจก.ป้ำย ดีไซน์ 2,500.00                
16 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ำกัด 22,694.00               
17 วัสดุโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนเอพีเอส 2,750.00                
18 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ำกัด 4,840.00                
19 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ำกัด 2,600.00                
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ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
20 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ำกัด 1,800.00                
21 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงนำตยำ กมลจตรวี (มำร์คมอยส์) 4,900.00                
22 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท สยำมยูเนี่ยนเคมีคอล จ ำกัด 14,102.60               
23 วัสดุเชื้อเพลิง ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 500.00                   
24 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษ ท คิทคอม ช็อป จ ำกัด 2,000.00                
25 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำยทองนำค ขวัญกุล 2,160.00                
26 วัสดุเชื้อเพลิง ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 500.00                   
27 วัสดุเชื้อเพลิง ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 1,000.00                
28 วัสดุยำนพำหนะ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง อู่ช่ำงรัตน์ 9,920.00                
29 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง เติมศักด์ิมอเตอร์ 1,100.00                
30 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำยบุญชู เสนำรัตน์ 600.00                   
31 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิลเทม จ ำกัด 1,290.00                
32 วัสดุยำนพำหนะ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ยำนยนต์ออโต้ซำวด์ 3,000.00                
33 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนเศรษฐีเงินเย็น 1,050.00                
34 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนเศรษฐีเงินเย็น 2,300.00                
35 วัสดุโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนเอพีเอส 500.00                   
36 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ำกัด 6,580.00                
37 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนแสวงอะไหล่โทรทัศน์ 3,180.00                
38 วัสดุเชื้อเพลิง ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 190.00                   
39 วัสดุบริโภค ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนฟ้ำภักดี 600.00                   
40 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนเจำทอง 29,000.00               



ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
41 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนเจำทอง 49,200.00               
42 วัสดุโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง โยอำร์ตโฆษณำ 1,200.00                
43 วัสดุโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนเอพีเอส 240.00                   
44 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงสมพร สีภักดี 664.00                   
45 วัสดุยำนพำหนะ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง อู่ช่ำงรัตน์ 1,600.00                
46 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ำกัด 200.00                   
47 วัสดุบริโภค ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนฟ้ำภักดี 330.00                   
48 วัสดุบริโภค ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนฟ้ำภักดี 3,445.00                
49 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ำกัด 1,980.00                
50 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำนวิทยำพำณิชย์ 1,111.00                
51 วัสดุส ำนักงำน ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง หจก.ชัยภูมิศึกษำภัณฑ์ (ล็อกแมน2) 4,200.00                
52 ค่ำน้ ำแก๊ส ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ดี.ดี.ออกซิเจน 1,647.80                
53 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงอรวรรณ ชอบชัยภูมิ 7,750.00                
54 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงมะลิ ชำวนำไทย 8,060.00                
55 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงรุ่งฤดี ค ำใสสุข 7,130.00                
56 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงมะลิ แก้วมุกดำ 6,200.00                
57 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงจิรำภรณ์ พัดขุนทด 6,820.00                
58 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงบังอร ดำน้อย 5,890.00                
59 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำยชนวิน จันทร 8,370.00                
60 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงอุไรพร แผนเสือ 7,595.00                
61 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำยจักรพันธ์ สมภักดี 8,370.00                



ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
62 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงสำวรัตนำพร โบขุนทด 5,890.00                
63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำงสำวจิตตรำ สำรีบุญ 6,730.00                
64 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง นำยภำนุเมศ เสนำกั้น 2,750.00                
65 ค่ำก ำจัดขยะติดเชื้อ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง บริษัท นำมณรงค์ เทคด้ิง จ ำกัด 9,910.34                
66 วัสดุไฟฟ้ำ ตกลงรำคำ เงินบ ำรุง ร้ำเศรษฐีกำรไฟฟ้ำ 19,900.00               

รวม 377,532.24            


