
ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
1 วัสดุบริโภค ตกลงราคา เงินบ ารุง น  าด่ืมไอคิว 2,480.00          
2 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง อู่ช่างรัตน์ 2,080.00          
3 วัสดุการแพทย์ ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.บ้านอุปกรณ์การแพทย์ 4,980.00          
4 วัสดุเชื อเพลิง ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปิโตรเลียม 57,341.00         
5 วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 21,194.00         
6 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ชยุตา สูงสุมาลย์ 600.00             
7 วัสดุงานบ้านบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 3,230.00          
8 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อคแมน 2) 1,452.00          
9 วัสดุงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านภักดีเภสัช 477.00             
10 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านเอพีเอส 500.00             
11 วัสดุงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน)สาขานครราชสีมา2,768.00          
12 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 969.00             
13 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 3,710.00          
14 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 3,400.00          
15 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง อู่ช่างรัตน์ 6,360.00          
16 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง อู่ช่างรัตน์ 29,450.00         
17 วัสดุงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านฮวดทองพานิช 540.00             
18 วัสดุงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 178.00             
19 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) 1,000.00          
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ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
20 วัสดุงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านคูรสามชัยภูมิชัยภูมิเคร่ืองครัว 297.00             
21 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 12,450.00         
22 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง สสจ.ชัยภูมิ 1,200.00          
23 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านเอพีเอส 175.00             
24 วัสดุงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านภักดีเภสัช 240.00             
25 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง เติมศักด์ิมอเตอร์ 600.00             
26 วัสดุงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 225.00             
27 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 56,100.00         
28 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 1,800.00          
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 3,500.00          
30 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 3,570.00          
31 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง ไทยเจริญการยาง 60.00              
32 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตกลงราคา เงินบ ารุง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)108,000.00       
33 ค่าซ่อมประปา ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 2,900.00          
34 ค่าซ่อมประปา ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,980.00          
35 ค่าน  าแก๊ส ตกลงราคา เงินบ ารุง ศุภกร พาณิชย์ 3,050.00          
36 วัสดุเชื อเพลิง ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 200.00             
37 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 3,870.00          
38 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 3,420.00          
39 ค่าซ่อมประปา ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 950.00             
40 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 2,460.00          
41 วัสดุงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 135.00             



ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
42 วัสดุเชื อเพลง ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 300.00             
43 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 400.00             
44 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภาสิน 6,000.00          
45 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภาสิน 6,900.00          
46 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 400.00             
47 วัสดุการแพทย์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท เทคเอช จ ากัด 1,500.00          
48 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 3,000.00          
49 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านเอพีเอส 400.00             
50 ค่าปรับพื นที่ ตกลงราคา เงินบ ารุง นายสราวงศ์ หาพุทธา 8,200.00          
51 วัสดุงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านฟ้าภักดี 2,916.00          
52 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 400.00             
53 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 400.00             
54 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 11,150.00         
55 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 1,890.00          
56 วัสดุไฟฟ้า ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า 3,680.00          
57 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 1,040.00          
58 วัสดุเชื อเพลิง ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านมั่นใจบริการ 128.00             
59 วัสดุเชื อเพลิง ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านมั่นใจบริการ 674.00             
60 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง อู่ช่างรัตน์ 1,200.00          
61 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง อู่ช่างรัตน์ 1,800.00          
62 วัสดุยานพาหนะ ตกลงราคา เงินบ ารุง อู่ช่างรัตน์ 3,400.00          
63 วัสดุงานบ้านงานครัว ตกลงราคา เงินบ ารุง เอี๋ยวฮงพาณิช 2,400.00          



ล ำดบั ชื่อโครงกำร วิธีกำรจัดหำ งบประมำณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำทีไ่ด้ หมำยเหตุ
64 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง มารีย์ซีตัส 1,900.00          
65 วัสดุส านักงาน ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) 3,509.00          
66 ค่าจ้างเหมาบริการ ตกลงราคา เงินบ ารุง นางมะลิ ชาวนาไทย 8,370.00          
67 ค่าจ้างเหมาบริการ ตกลงราคา เงินบ ารุง นางมะลิ แก้วมุกดา 5,890.00          
68 ค่าจ้างเหมาบริการ ตกลงราคา เงินบ ารุง นางจิราภรณ์ พัดขุนทด 7,750.00          
69 ค่าจ้างเหมาบริการ ตกลงราคา เงินบ ารุง นางรุ่งฤดี ค าใสสุข 7,130.00          
70 ค่าจ้างเหมาบริการ ตกลงราคา เงินบ ารุง นางสาวอรวรรณ ชอบชัยภูมิ 7,440.00          
71 ค่าจ้างเหมาบริการ ตกลงราคา เงินบ ารุง นางบังอร ดาน้อย 5,580.00          
72 ค่าจ้างเหมาบริการ ตกลงราคา เงินบ ารุง นางสาวรัตนาพร โบขุนทด 5,890.00          
73 ค่าจ้างเหมาบริการ ตกลงราคา เงินบ ารุง นางอุไรพร แผนเสือ 6,975.00          
74 ค่าจ้างเหมาบริการ ตกลงราคา เงินบ ารุง นายจักรพันธ์ สมภักดี 8,680.00          
75 ค่าจ้างเหมาบริการ ตกลงราคา เงินบ ารุง นางสาวจิตตรา สารบุญ 5,580.00          
76 ค่าจ้างเหมาบริการ ตกลงราคา เงินบ ารุง นายภานุเมศ เสนากั น 3,000.00          
77 ค่าจ้างเหมาบริการ ตกลงราคา เงินบ ารุง นายชนวิน จันทร 8,215.00          
78 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านเอพีเอส 4,900.00          
79 วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง ตกลงราคา เงินบ ารุง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 23,576.00         
80 ค่าก าจัดขยะติดเชื อ ตกลงราคา เงินบ ารุง บริษัท นามณรงค์ เทคดิ ง จ ากัด 15,960.12         
81 วัสดุเชื อเพลิง ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปิโตรเลียม 50,360.00         
82 วัสดุบริโภค ตกลงราคา เงินบ ารุง น  าด่ืมไอคิว 3,250.00          
83 วัสดุไฟฟ้า ตกลงราคา เงินบ ารุง หจก.เสริมการไฟฟ้า 2,808.75          
84 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา เงินบ ารุง ชยุตา สูงสุมาลย์ 620.00             

รวม 595,452.87       


