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รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 561 
รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 3,870,802 บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยสองบาทถ้วน) ในการด าเนินงาน
ดังกล่าวไม่รวมค่าสาธารณูปโภค และงบค่าจ้างบุคลากร และโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามรายการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยมีรายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังแนบ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนทั้งสิ้น  
565 รายการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน 563 รายการ วิธีการคัดเลือก 1 รายการ  
และวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน 1 ครั้ง 
 
ตาราง1  แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

จ านวนครั้ง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกโครงการ 
  วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีการคัดเลือก วิธี e-bidding 

565 563 1 1 - 
 

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จ านวนครั้ง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกโครงการ 
  วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีการคัดเลือก วิธี e-bidding 

3,870,802 2,930,569 663,233 277,000 - 

 

เฉพาะเจาะจง 
76% 

คดัเลือก 
17% 

e-bidding 
7% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนครัง้ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เฉพาะเจาะจง คดัเลือก e-bidding



 

 

 

ปัญหา/อุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 

สภาพปัญหาโดยท่ัวไป 
1. ครูผู้ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างมีภาระงานที่มาก ทั้งด้านการสอน งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า 
2. ระยะเวลาในการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการมีความกระชั้นชิด เร่งด่วน ส่งผลให้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือ 
บกพร่องได้ 
3. ผู้ขายในท้องถิ่นมีจ านวนน้อย ความต้องการพัสดุบางประการไม่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น ต้องใช้เวลา ในการเดินทาง
ไปจัดหาจากในตัวเมือง หรือจากต่างจังหวัด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการด าเนินงาน ประกอบกับผู้ปฏิบัติงาน ติดภาระ
การสอนและการดูแลนักเรียน ส่งผลให้การด าเนินงานล่าช้าในบางรายการ ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งรายละเอียดพัสดุครุภัณฑ์ท่ีสั่งซื้อหรือการจัดหาไม่ละเอียด ส่งผลให้การจัดหาในบางรายการ
ไม่ตรงกับความต้องการ 
 
ปัญหาด้านการใช้งานระบบ E-GP  
1. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเข้าใจและความช านาญในระบบ e - GP เท่าท่ีควร ท าให้เกิดความล่าช้า ผู้ปฏิบัติงานมีการ
สับเปลี่ยนต าแหน่ง หรือโยกย้าย ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการสอนงานบุคคลใหม่ ส่งผลต่อความล่าช้า 
2. ระบบมีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบช้าและหลุดบ่อย  
3. ระบบมีความซับซ้อน เข้าใจยาก  
4. จัดท าเอกสารในระบบไม่ได้  
5. ขาดท่ีปรึกษาท่ีชัดเจน เมื่อเกิดปัญหาด้านระบบ  
6. ใช้เวลาในการกรอกข้อมูลนาน  
7. บุคลากรที่ให้ค าแนะน ายังไม่เข้าใจในระบบเท่าท่ีควร 
 
แนวทางการปรับปรุง 
1. ชี้แจงครู บุคลากร เจ้าของโครงการในการจัดท าคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์ โดยละเอียด หรือพร้อมแนบ
ภาพประกอบก่อนการจัดซื้อ  
2. เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ E-GP ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
3. ชี้แจงระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการด าเนินการก่อนการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้จัดหา มีระยะเวลา
ในการจัดหาได้



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ล าดับที ่

  

รายการจดัซื้อหรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ราคา 

ที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที ่

สัญญาจา้ง 

วันที่ของ

สัญญา 

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าจ้างปรับปรุงห้อง

เกียรติยศ 

18,800 18,800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 18,800 ร้านวังวิเศษไวนิล 18,800 เสนอราคาต่ าสุด 5/2562 3/10/61 

2 ค่าวัสดุ 10,400 10,400 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทจิรดาเซรามิกส์ 10,400 บริษัทจิรดาเซรา

มิกส ์

10,400 เสนอราคาต่ าสุด 10/2562 5/10/61 

3 ค่าท าป้ายไวนิล 675 675 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 675 ร้านวังวิเศษไวนิล 675 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/11/61 

4 ค่าวัสดุซ่อมแซมวัสดุ 1972 1972 วิธีเฉพาะเจาะจง วรรธนะ 1972 วรรธนะ 9,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/10/61 

5 ค่าจัดซื้อวัสด ุ 1,985 1,985 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วิทยา 1,985 หจก.วิทยา 1,985 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/11/61 

6 ค่าจ้างท าพวงมาลา 2,000 2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ปาริชาต ิ 2,000 ร้านดอกไม้ปาริชาต ิ 2,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/10/61 

7 ซ้ือครุภัณฑ์ ทีวี 26,900 26,900 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังสมบูรณ์

การไฟฟ้า 

26,900 บริษัท ตรังสมบูรณ์

การไฟฟ้า 

26,900 เสนอราคาต่ าสุด 3/2562 3/10/61 

8 ซ้ือครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี ้ 50,000 50,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 50,000 หจก.ตรังซับพราย 50,000 เสนอราคาต่ าสุด 3/2562 2/10/61 

9 ค่าจ้างท าโฟมบอร์ด 9,216 9,216 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 9,216 ร้านวังวิเศษไวนิล 9,216 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/10/61 

10 ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ 3,900 3,900 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

มายคอมตรัง 

3,900 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

มายคอมตรัง 

3,900 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/10/61 

11 ค่าวัสดุ 770 770 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์การ

ไฟฟ้า 

770 ร้านรุ่งทรัพย์การ

ไฟฟ้า 

770 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/12/61 

12 ค่าวัสดุ 1910 1910 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 1910 หจก.ตรังซับพลาย 1910 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/10/61 



ล าดับที ่

  

รายการจดัซื้อหรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ราคา 

ที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที ่

สัญญาจา้ง 

วันที่ของ

สัญญา 

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

13 ค่าวัสดุ 1330 1330 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 1330 หจก.ตรังซับพลาย 1330 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/11/61 

14 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 15,910 15,910 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวัง

วิเศษปิโตรเลียม 

15,910 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวัง

วิเศษปิโตเลียม 

15,910 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/10/61 

15 ค่าวัสดุซ่อมเครื่องพิมพ์ 2,320 2,320 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเอส 

คอมพิวเตอร์ 

2,320 ร้านไอทีเอส 

คอมพิวเตอร์ 

2,320 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/11/61 

16 ค่าวัสดุกระดาษ 6,750 6,750 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 6,750 หจก.ตรังซับพลาย 6,750 เสนอราคาต่ าสุด 613/2561 16/08/61 

17 ค่าวัสดุกระดาษ 28,000 28,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 28,000 หจก.ตรังซับพลาย 28,000 เสนอราคาต่ าสุด 14/2562 13/11/61 

18 ค่าวัสดุกระดาษ 10,646 10,646 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 10,646 หจก.ตรังซับพลาย 10,646 เสนอราคาต่ าสุด 63/2561 16/11/61 

19 ค่าวัสดุหมึกเติม 13,700 13,700 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 13,700 หจก.ตรังซับพลาย 13,700 เสนอราคาต่ าสุด 63/2561 16/11/61 

20 ซ้ือครุภัณฑ์ โต๊ะคอม 17,000 17,000 วิธีเฉพาะเจาะจง สุรศักดิ์ แสงชูติ  

ไอทีไกด์ 

17,000 สุรศักดิ์ แสงชูติ  

ไอทีไกด์ 

17,000 เสนอราคาต่ าสุด 25/2562 23/11/61 

21 ซ้ือวัสดุซ่อมแซมรถยนต์ 1,900 1,900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์สินยาง

ยนต์ 

1,900 ร้านทรัพย์สินยาง

ยนต์ 

1,900 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 24/12/61 

22 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 12,600 12,600 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวัง

วิเศษปิโตรเลียม 

12,600 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวัง

วิเศษปิโตรเลียม 

12,600 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/02/62 

23 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 800 800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเลี่ยมแอร์รถยนต ์ 800 ร้านเลี่ยมแอร์

รถยนต์ 

800 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/02/62 

24 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 480 480 วิธีเฉพาะเจาะจง ไอทีเอสคอมพิวเตอร์ 480 ไอทีเอสคอมพิว

เตอร์ 

480 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/02/62 



ล าดับที ่

  

รายการจดัซื้อหรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ราคา 

ที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที ่

สัญญาจา้ง 

วันที่ของ

สัญญา 

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

25 ค่าแบตเตอร์รี่ส ารองไฟ 1,200 1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊อกเตอร์ พีซี 

2004 จ ากัด 

1,200 บริษัท ด๊อกเตอร์ 

พีซี 2004 จ ากัด 

1,200 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/01/62 

26 ค่าซ่อมแซม

เครื่องปรับอากาศ 

600 600 วิธีเฉพาะเจาะจง ภูมิภักดร์การไฟฟ้า 

แอร์ แอน เซอร์วิส 

600 ภูมิภักดร์การไฟฟ้า 

แอร์ แอน เซอร์วิส 

600 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/12/61 

27 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 17,240 17,240 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวัง

วิเศษปิโตรเลียม 

17,240 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวัง

วิเศษปิโตรเลียม 

17,240 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/01/62 

28 ค่าวัสดุซ่อมเครื่องขยายเสียง 2,550 2,550 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองวิทย ุ 2,550 ร้านแสงทองวิทย ุ 2,550 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 11/12/61 

29 ค่าวัสดุกระดาษ 4,547 4,547 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ จ ากัด 4,547 บริษัท ริโซ่ จ ากัด 4,547 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 11/01/62 

30 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,100 1,100 วิธีเฉพาะเจาะจง ไอทีเอสคอมพิวเตอร์ 1,100 ไอทีเอสคอมพิว

เตอร์ 

1,100 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/01/62 

31 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 3,400 3,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีรพงษ ์แกว้น า 3,400 นายวีรพงษ ์แกว้น า 3,400 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/11/61 

32 ค่าท าป้ายไวนิล 600 600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 600 ร้านวังวิเศษไวนิล 600 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/01/62 

33 ซ้ือครุภัณฑ์เครื่องกระจาย

สัญญาณ 

7,100 7,100 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

มายคอมตรัง 

7,100 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

มายคอมตรัง 

7,100 เสนอราคาต่ าสุด 36/2562 8/01/62 

34 ค่าวัสดุ 1,330 1,330 วิธีเฉพาะเจาะจง เยาวเรศการค้า 1,330 เยาวเรศการค้า 1,330 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 1/11/61 

35 ค่าชุดตรวจสารเสพติด 36,600 36,600 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญบี

ริช เทรดดิ้ง 

36,600 ห้างหุ้นส่วนสามัญบี

ริช เทรดดิ้ง 

36,600 เสนอราคาต่ าสุด  2/11/61 

36 ค่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์และ

ล าโพง 

5,850 5,850 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

มายคอมตรัง 

5,850 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

มายคอมตรัง 

5,850 เสนอราคาต่ าสุด 35/2562 4/01/62 
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37 ซ้ือผ้าม่านห้องเกียรติยศ 17,000 17,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ไทผ้าม่าน 17,000 ไทผ้าม่าน 17,000 เสนอราคาต่ าสุด 28/2562 24/12/61 

38 ค่าซ่อมประตูห้องเรียน 2,800 2,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณฐพล ส่งศรี

จันทร ์

2,800 นายณฐพล ส่งศรี

จันทร ์

2,800 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 15/01/62 

39 ค่าวัสดุ 4,000 4,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญ 4,000 ร้านโชคเจริญ 4,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/01/62 

40 ค่าท าป้ายไวนิล 1,728 1,728 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,728 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,728 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/01/62 

41 ค่าท าป้ายชื่อโรงเรียน 22,000 22,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 22,000 ร้านวังวิเศษไวนิล 22,000 เสนอราคาต่ าสุด 34/2562 4/01/62 

42 ค่าวัสดุ 845 845 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 845 ร้านพรพิศาล 845 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/11/62 

43 ค่าวัสดุ 3,020 3,020 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 3,020 ร้านพรพิศาล 3,020 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 9/11/62 

44 ค่าท าป้ายไวนิล 1,350 1,350 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,350 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,350 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 11/01/62 

45 ค่าหนังสือพิมพ ์ 2,130 2,130 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายโรจน ์ฤทธิ์

ศักดิ์ มุกดา 

2,130 ร้านนายโรจน ์ฤทธิ์

ศักดิ์ มุกดา 

2,130 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/11/61 

46 ค่าหนังสือพิมพ ์ 1,700 1,700 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายโรจน ์ฤทธิ์

ศักดิ์ มุกดา 

1,700 ร้านนายโรจน ์ฤทธิ์

ศักดิ์ มุกดา 

1,700 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/12/61 

47 ค่าท าป้ายไวนิล 1,170 1,170 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,170 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,170 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/01/62 

48 ค่าท าป้ายชื่อโรงเรียน 500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 500 ร้านวังวิเศษไวนิล 500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/01/62 

49 ค่าวัสดุ 780 780 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอมรรัตน์ 780 ร้านอมรรัตน์ 780 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/12/61 

50 ค่าวัสดุ 2,465 2,465 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตรังเครื่องเขียน 2,465 ร้านตรังเครื่องเขียน 2,465 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/01/62 

51 ค่าวัสดุ 3,595 3,595 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญพานิช 3,595 ร้านเพ็ญพานิช 3,595 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/01/62 
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52 ค่าวัสดุ 3,720 3,720 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศิริกุลพานิช 3,720 ร้านศิริกุลพานิช 3,720 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/01/62 

53 ค่าวัสดุ 490 490 วิธีเฉพาะเจาะจง วีอีเล็คโทรมาร์ท 490 วีอีเล็คโทรมาร์ท 490 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/02/62 

54 ค่าวัสดุ 2,040 2,040 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยินดีภัณฑ์ 2,040 ร้านยินดีภัณฑ์ 2,040 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/02/62 

55 ค่าวัสดุ 350 350 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกิตติชัย 350 ร้านกิตติชัย 350 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/02/62 

56 ค่าวัสดุ 10,000 10,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบูม 10,000 ร้านบูม 10,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/02/62 

57 ค่าวัสดุ 1,740 1,740 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 1,740 ร้านบรโูน่เพื่อน

เรียน 

1,740 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/02/62 

58 ค่าป้ายไวนิล 800 800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 800 วังวิเศษไวนิล 800 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/02/62 

59 ค่าวัสดุ 2,170 2,170 วิธีเฉพาะเจาะจง A-mart 2,170 A-mart 2,170 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/02/62 

60 ค่าวัสดุ 2,000 2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 2,000 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

2,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/02/62 

61 ค่าวัสดุ 280 280 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านใหม่พุ่มค้า

เจริญ 

280 ร้านบ้านใหม่พุ่มค้า

เจริญ 

280 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/02/62 

62 ค่าวัสดุ 1,200 1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง Supawadee 

seangdach 

1,200 Supawadee 

seangdach 

1,200 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/02/62 

63 ค่าวัสดุ 1,450 1,450 วิธีเฉพาะเจาะจง  ลานบิน ออคิด 1,450  ลานบิน ออคิด 1,450 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/02/62 

64 ค่าวัสดุ 850 850 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสวนสุดจิตตรัง 850 ร้านสวนสุดจิตตรัง 850 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/02/62 

65 ค่าป้ายไวนิล 1,170 1,170 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,170 วังวิเศษไวนิล 1,170 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/02/62 
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66 ค่าวัสดุ 1,830 1,830 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 1,830 หจก.ตรังซับพลาย 1,830 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/02/62 

67 ค่าถุงด า 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง เมอร์ร่ีกรุ๊ปจ าจัด 1,000 เมอร์ร่ีกรุ๊ปจ าจัด 1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/02/62 

68 ค่าวัสดุปพ.1 1,325 1,325 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวงการค้าสกสค. 1,325 ร้านวงการค้าสกสค. 1,325 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/02/62 

69 ค่าวัสดุ 1,730 1,730 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจ หว้ย

ยอด 

1,730 ร้านบรรณกิจ หว้ย

ยอด 

1,730 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/02/62 

70 ค่าวัสดุ 1,720 1,720 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจ หว้ย

ยอด 

1,720 ร้านบรรณกิจ หว้ย

ยอด 

1,720 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/02/62 

71 ค่าวัสดุ 1,980 1,980 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรพรรณ 1,980 ร้านพรพรรณ 1,980 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/02/62 

72 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมุ่งเมืองทอง 1,000 ร้านมุ่งเมืองทอง 1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/02/62 

73 ค่าวัสดุ 3,017 3,017 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทบีทูเอส จ ากัด 3,017 บริษัทบีทูเอส จ ากัด 3,017 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/01/02 

74 ซ้ือน้ ายาเคมีถังดับเพลิง 7,200 7,200 วิธีเฉพาะเจาะจง ตรังเซฟตี้ไพร์ 7,200 ตรังเซฟตี้ไพร์ 7,200 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/02/62 

75 ค่าเหล็กกั้นทาง 3,500 3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 3,500 วังวิเศษไวนิล 3,500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/01/62 

76 ค่าวัสดุกระดาษ 26,920 26,920 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 26,920 หจก.ตรังซับพลาย 26,920 เสนอราคาต่ าสุด 53/2562 28/03/62  

77 ค่าวัสดุ 670 670 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 670 หจก.ตรังซับพลาย 670 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/03/62 

78 ซ้ือซองเอกสาร 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 1,000 หจก.ตรังซับพลาย 1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 1/11/61 

79 ค่าวัสดุส านักงาน 7,446 7,446 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 7,446 หจก.ตรังซับพลาย 7,446 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 15/01/62 

80 ซ้ือธงชาติประดับรั้ว 1,440 1,440 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 1,440 หจก.ตรังซับพลาย 1,440 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/3/62 
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81 ซ้ือหมึกพิมพ ์ 12,400 12,400 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 12,400 หจก.ตรังซับพลาย 12,400 เสนอราคาต่ าสุด 32/2562 7/01/62 

82 ซ้ือกระดาษโรเนียว 13,000 13,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 13,000 หจก.ตรังซับพลาย 13,000 เสนอราคาต่ าสุด 37/2562 15/01/62 

83 ซ้ือกระดาษโรเนียว 28,000 28,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 28,000 หจก.ตรังซับพลาย 28,000 เสนอราคาต่ าสุด 33/2562 5/01/62 

84 ค่าวัสดุส านักงาน 7,940 7,940 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 7,940 หจก.ตรังซับพลาย 7,940 เสนอราคาต่ าสุด 39/2562 22/0162 

85 ค่าแบตเตอรี่รถยนต ์ 3,300 3,300 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ป.คุณาสิน 3,300 ร้าน ป.คุณาสิน 3,300 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/03/62 

86 ค่าวัสดุ 3,500 3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านณภัทร เซอร์วิส 3,500 ร้านณภัทร เซอร์วิส 3,500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/03/62 

87 ค่าวัสดุ 2,396 2,396 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ จ ากัด 2,396 บริษัท ริโซ่ จ ากัด 2,396 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/03/62 

88 ค่าหมึกพิมพ ์ 45,145 45,145 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ จ ากัด 45,145 บริษัท ริโซ่ จ ากัด 45,145 เสนอราคาต่ าสุด 47/2562 7/03/62 

89 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 1,000 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/02/62 

90 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 1,000 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/02/62 

91 ค่าวัสดุ 201 201 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนางไกว่ล้านท่า

จีน 

201 ร้านนางไกว่ล้านท่า

จีน 

201 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/02/62 

92 ค่าวัสดุ 799 799 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เพื่อนนักเรียน 799 หจก.เพื่อนนักเรียน 799 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/01/62 

93 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 1,000 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/02/62 

94 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 1,000 ร้านบรูโน่เพื่อน 1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/01/62 
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95 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอสพีมินิมาร์ท 1,000 ร้านเอสพีมินิมาร์ท 1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/01/62 

96 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส 1,000 บริษัท บีทูเอส 1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/01/62 

97 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 1,000 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/02/62 

98 ค่าท าป้ายไวนิล 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,000 วังวิเศษไวนิล 1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/01/62 

99 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง กันตลักษณ์เครื่อง

เขียน 

1,000 กันตลักษณ์เครื่อง

เขียน 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/02/62 

100 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 1,000 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/01/62 

101 ค่าวัสดุ 475 475 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมิตรสานตรัง 475 ร้านมิตรสานตรัง 475 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/02/62 

102 ค่าป้ายท าไวนิล 540 540 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 540 วังวิเศษไวนิล 540 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/02/62 

103 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 1,000 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/02/62 

104 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 1,000 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/01/62 

105 ค่าป้ายไวนิล 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,000 วังวิเศษไวนิล 1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/01/62 

106 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เพื่อนนักเรียน 1,000 หจก.เพื่อนนักเรียน 1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/01/62 
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107 ค่าวัสดุ 702 702 วิธีเฉพาะเจาะจง กันตลักษณ์เครื่อง

เขียน 

702 กันตลักษณ์เครื่อง

เขียน 

702 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/02/62 

108 ค่าวัสดุ 297 297 วิธีเฉพาะเจาะจง สวัสดิการร้านค้า รอ. 297 สวัสดิการร้านค้า 

รอ. 

297 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/02/62 

109 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ภทัรพิทยาภัณฑ์ 

จ ากัด 

1,000 ภัทรพิทยาภัณฑ์ 

จ ากัด 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/02/62 

110 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 1,000 หจก.ตรังซับพลาย 1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/01/62 

111 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอฟ เอ็ม มินิ

มาร์ท 

1,000 ร้านเอฟ เอ็ม มินิ

มาร์ท 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/02/62 

112 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 1,000 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/02/62 

113 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง สวัสดิการร้านค้า รอ. 1,000 สวัสดิการร้านค้า 

รอ. 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 15/02/62 

114 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 1,000 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/01/62 

115 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 1,000 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/01/62 

116 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนันท์เครื่องเขียน 1,000 ร้านนันท์เครื่อง

เขียน 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/02/62 

117 ค่าป้ายไวนิล 210 210 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 210 ร้านวังวิเศษไวนิล 210 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 19/01/62 
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118 ค่าวัสดุ 790 790 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 790 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

790 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/01/62 

119 ค่าวัสดุ 870 870 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เพื่อนนักเรียน 870 หจก.เพื่อนนักเรียน 870 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/01/62 

120 ค่าวัสดุ 1,030 1,030 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกันตลักษณ์เรื่อง

เขียน 

1,030 ร้านกันตลักษณ์เรื่อง

เขียน 

1,030 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/01/62 

121 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 12,130 12,130 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษ

ปิโตรเลียม 

12,130 หจก.วังวิเศษปิโต

เลียม 

12,130 เสนอราคาต่ าสุด  26/03/62 

122 ค่าวัสดุ 331 331 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 331 หจก.ตรังซับพลาย 331 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/02/62 

123 ค่าป้ายโฟมบอร์ด 2,700 2,700 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 2,700 ร้านวังวิเศษไวนิล 2,700 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 27/11/61 

124 ค่าบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

1,500 1,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทีซีเอ็นเซอร์วิส 1,500 ร้านทีซีเอ็นเซอร์วิส 1,500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 11/12/61 

125 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 770 770 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนางไกว่ล้าน ทา่

จีน 

770 ร้านนางไกว่ล้าน ทา่

จีน 

770 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/01/62 

126 ค่าวัสดุ 1,730 1,730 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านA-Mart 1,730 ร้านA-Mart 1,730 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/01/62 

127 ค่าวัสดุ 915 915 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 915 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

915 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/01/62 

128 ค่าวัสดุ 1,900 1,900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 1,900 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

1,900 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/01/62 

129 ค่าเครือบบัตร 250 250 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 250 ร้านวังวิเศษไวนิล 250 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/01/62 
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130 ค่าวัสดุ 275 275 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 275 หจก.ตรังซับพลาย 275 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/01/62 

131 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,414 3,414 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุไรวรรณไก่สด 3,414 ร้านอุไรวรรณไก่สด 3,414 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/01/62 

132 ค่าอุปกรณ์ 90 90 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 90 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

90 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/11/61 

133 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 240 240 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 240 หจก.ตรังซับพลาย 240 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/01/62 

134 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 206 206 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.ซีพีออล ์ 206 บมจ.ซีพีออล ์ 206 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 27/12/61 

135 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 950 950 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไฮเทค 950 ร้านวังวิเศษไฮเทค 950 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 24/12/61 

136 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 55 55 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เพื่อนนักเรียน 55 หจก.เพื่อนนักเรียน 55 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/01/62 

137 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,580 1,580 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฟรายชีทไทย 1,580 ร้านฟรายชีทไทย 1,580 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/12/61 

138 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 360 360 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธานินทร ์ 360 ร้านธานินทร ์ 360 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/12/61 

139 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,330 1,330 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทวีธนาสิน 1,330 ร้านทวีธนาสิน 1,330 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/11/61 

140 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 100 100 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนางไกว่ล้าน ทา่

จีน 

100 ร้านนางไกว่ล้าน ทา่

จีน 

100 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/11/61 

141 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,989 1,989 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทวีธนาสิน 1,989 ร้านทวีธนาสิน 1,989 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 19/12/61 

142 ค่าติดต้ังไฟฟ้า 3,000 3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ์คงรักที่ 3,000 นายไพโรจน ์คงรักที่ 3,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/02/62 

143 ค่าเช่าเต็นท์ 2,000 2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสรารัตน์ 

เนียมชูชื่น 

2,000 นางสาวสรารัตน์ 

เนียมชูชื่น 

2,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/02/62 

144 ค่าป้ายไวนิล 800 800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 800 ร้านวังวิเศษไวนิล 800 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/02/62 
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145 ค่าวัสดุผ้าลายฟาง 10,000 10,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเฉลิมศิลป์ตรัง 10,000 ร้านเฉลิมศิลป์ตรัง 10,000 เสนอราคาต่ าสุด 49/2562 18/02/62 

146 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,231 2,231 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ลิ้มจี่เซ่ง 2,231 หจก.ล้ิมจี่เซ่ง 2,231 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 1/02/62 

147 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,888 2,888 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 2,888 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

2,888 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 1/02/62 

148 ค่าป้ายไวนิล 1,422 1,422 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,422 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,422 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/02/62 

149 ค่าวัสดุ 3,065 3,065 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น าวิทยา 3,065 หจก.น าวิทยา 3,065 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/02/62 

150 ค่าวัสดุ 744 744 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 744 หจก.ตรังซับพลาย 744 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/02/62 

151 ค่าวัสดุ 250 250 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอมรรัตน์ 250 ร้านอมรรัตน์ 250 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/02/62 

152 ค่าวัสดุ 1,075 1,075 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนกฤต เซ็น

เตอร์ 

1,075 ร้านธนกฤต เซ็น

เตอร์ 

1,075 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/02/62 

153 ค่าวัสดุ 114 114 วิธีเฉพาะเจาะจง บีกซี ซุปเปอร์เซ็น

เตอร์ 

114 บีกซี ซุปเปอร์เซ็น

เตอร์ 

114 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 19/02/62 

154 ค่าวัสดุ 855 855 วิธีเฉพาะเจาะจง สยามแมคโคร จ ากัด 855 สยามแมคโคร 

จ ากัด 

855 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 19/02/62 

155 ค่าวัสดุ 3,000 3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางชลฤดี  ชูช่วย 3,000 นางชลฤดี  ชูช่วย 3,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/02/62 

156 ค่าเหมารถตู้ 1,300 1,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย ยอดชุม 1,300 นายสมชาย ยอดชุม 1,300 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 15/09/61 

157 ค่าเหมารถตู้ 1,300 1,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย ยอดชุม 1,300 นายสมชาย ยอดชุม 1,300 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/09/61 

158 ค่าเหมารถตู้ 1,300 1,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ ร าร่ม 1,300 นายวิรัตน์ ร าร่ม 1,300 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 15/09/61 
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159 ค่าเหมารถตู้ 1,200 1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ ร าร่ม 1,200 นายวิรัตน์ ร าร่ม 1,200 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/09/61 

160 ค่าเหมารถบัส 4,000 4,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมหมาย แกว้

สุข 

4,000 นายสมหมาย แกว้

สุข 

4,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/09/61 

161 ค่าเหมารถตู้ 1,300 1,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภัททกร ทับ

เท่ียง 

1,300 นายภัททกร ทับ

เท่ียง 

1,300 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/09/61 

162 ค่าเหมารถตู้ 1,500 1,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพลอธิป บรรติ

ศักดิ์ 

1,500 นายพลอธิป บรรติ

ศักดิ ์

1,500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/09/61 

163 ค่าเหมารถตู้ 1,300 1,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรเชษฎ์ ชนะ

ขวัญ 

1,300 นายสุรเชษฎ์ ชนะ

ขวัญ 

1,300 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/09/61 

164 ค่าเหมารถตู้ 1,300 1,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรเชษฎ์ ชนะ

ขวัญ 

1,300 นายสุรเชษฎ์ ชนะ

ขวัญ 

1,300 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/09/61 

165 ค่าเหมารถตู้ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภัททกร ทับ

เท่ียง 

1,000 นายภัททกร ทับ

เท่ียง 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/09/61 

166 ค่าป้ายโฟมบอร์ด 2,780 2,780 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 2,780 ร้านวังวิเศษไวนิล 2,780 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

167 ค่าป้ายโฟมบอร์ด 4,108 4,108 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 4,108 ร้านวังวิเศษไวนิล 4,108 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

168 ค่าวัสดุ 4,035 4,035 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนิติพงศ์ ค้าไม้ 4,035 ร้านนิติพงศ์ ค้าไม้ 4,035 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

169 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,954 2,954 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนางไกว่ล้าน ทา่

จีน 

2,954 ร้านนางไกว่ล้าน ทา่

จีน 

2,954 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

170 ค่าวัสดุฝึก 435 435 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านลานบิน ออคิด 435  ร้านลานบิน ออคิด 435 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 
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171 ค่าวัสดุฝึก 270 270 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.น าวิทยา 275  หจก.น าวิทยา 275 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

172 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 150 150 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 150 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

150 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

173 ค่าวัสดุ 1,166 1,166 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 1,166 หจก.ตรังซับพลาย 1,166 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

174 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 550 550 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลิ้ม จี่ เซ้ง 550 หจก. ลิ้ม จี่ เซ้ง 550 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

175 ค่าป้ายโฟมบอร์ด 1,150 1,150 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,150 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,150 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/09/61 

176 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 480 480 วิธีเฉพาะเจาะจง สวนสุดจิตตรัง 480 สวนสุดจิตตรัง 480 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

177 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 6,640 6,640 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตรังเครื่องเขียน 6,640 ร้านตรังเครื่องเขียน 6,640 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

178 ค่าวัสดุ 674 674 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 674 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

674 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

179 ค่าวัสดุ 160 160 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 160 ร้านวังวิเศษไวนิล 160 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

180 ค่าวัสดุ 170 170 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเยาว ์แอนด ์ญา 

กิ๊ฟช็อป 

170 ร้านเยาว ์แอนด ์ญา 

กิ๊ฟช็อป 

170 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/09/61 

181 ค่าเข้าเล่มเอกสาร 480 480 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 480 ร้านวังวิเศษไวนิล 480 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

182 ค่าวัสดุ 600 600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลังเครื่องหมาย 600 ร้านคลัง

เครื่องหมาย 

600 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

183 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 220 220 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 220 หจก.ตรังซับพลาย 220 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

184 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,390 1,390 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนางไกว่ล้าน ทา่ 1,390 ร้านนางไกว่ล้าน ทา่ 1,390 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 
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185 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 750 750 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนางไกว่ล้าน ทา่

จีน 

750 ร้านนางไกว่ล้าน ทา่

จีน 

750 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

186 ค่าวัสดุ 874 874 วิธีเฉพาะเจาะจง ทวีธนาสิน 874 ทวีธนาสิน 874 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

187 ค่าวัสดุ 825 825 วิธีเฉพาะเจาะจง อุไรวัลย์ ไก่สด 825 อุไรวัลย์ ไก่สด 825 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

188 ค่าวัสดุ 473 473 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญ 473 ร้านโชคเจริญ 473 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

189 ค่าเคลือบบัตร 2,400 2,400 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 2,400 ร้านวังวิเศษไวนิล 2,400 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

190 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 500 หจก.ตรังซับพลาย 500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

191 ค่าวัสดุ 92 92 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านช่วยสมพร 92 ร้านช่วยสมพร 92 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

192 ค่าวัสดุ 2,726 2,726 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคุณรัตนา 2,726 ร้านคุณรัตนา 2,726 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

193 ค่าวัสุดุฝึก 2,945 2,945 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอ านวย 2,945 ร้านอ านวย 2,945 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

194 ค่าวัสุดุฝึก 1,230 1,230 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคุณเยาวเรศ 1,230 ร้านคุณเยาวเรศ 1,230 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

195 ค่าวัสดุ 200 200 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านA-Mart 200 ร้านA-Mart 200 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

196 ค่าวัสดุ 1,420 1,420 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวีอีเล็คโทรมาร์ท 1,420 ร้านวีอีเล็คโทรมาร์ท 1,420 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/09/61 

197 ค่าวัสดุ 188 188 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบีทูเอส จ ากัด 188 ร้านบีทูเอส จ ากัด 188 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

198 ค่าวัสดุ 1,965 1,965 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิติ้ ไอท ีซิส

เต็ม จ ากัด 

1,965 บริษัท ยูนิติ้ ไอท ี

ซิสเต็ม จ ากัด 

1,965 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 



ล าดับที ่

  

รายการจดัซื้อหรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ราคา 

ที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที ่

สัญญาจา้ง 

วันที่ของ

สัญญา 

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

199 ค่าป้ายไวนิล 366 366 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 366 ร้านวังวิเศษไวนิล 366 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/09/61 

200 ค่าวัสดุ 690 690 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 690 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

690 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/09/61 

201 ค่าป้ายโฟมบอร์ด 3,450 3,450 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 3,450 ร้านวังวิเศษไวนิล 3,450 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/09/61 

202 ค่าวัสดุ 700 700 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 700 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

700 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

203 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 601 601 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 601 หจก.ตรังซับพลาย 601 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/09/61 

204 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 740 740 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 740 หจก.ตรังซับพลาย 740 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/09/61 

205 ค่าวัสดุ 2,000 2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 2,000 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

2,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/02/62 

206 ซ้ืออุปกรณ์คอม 5,800 5,800 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มายคอมตรัง 5,800 หจก.มายคอมตรัง 5,800 เสนอราคาต่ าสุด 45/2562 30/01/62 

207 ค่าหนังสือพิมพ ์ 2,070 2,070 วิธีเฉพาะเจาะจง นายโรจน์ฤทธิศักดิ์ 

มุกดา 

2,070 นายโรจน์ฤทธิศักดิ์ 

มุกดา 

2,070 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/01/62 

208 ค่าป้ายไวนิล 1,500 1,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,500 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/02/62 

209 ค่าป้ายไวนิล 4,311 4,311 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 4,311 ร้านวังวิเศษไวนิล 4,311 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/02/62 

210 ค่าอุปกรณ์ท าความสะอาด 5,820 5,820 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 5,820 ร้านพรพิศาล 5,820 เสนอราคาต่ าสุด 30/2562 4/01/62 

211 ค่าวัสดุ 1,795 1,795 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 1,795 ร้านพรพิศาล 1,795 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/03/62 

212 ค่าวัสดุ 1,225 1,225 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 1,225 ร้านพรพิศาล 1,225 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/03/62 
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213 ค่าช่อดอกไม ้ 120 120 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ปาร์ริชาต ิ  ร้านดอกไม้ปาร์ริ

ชาติ 

120 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/02/62 

214 ค่าวัสดุ 1,444 1,444 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 1,444 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

1,444 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/02/62 

215 ซ้ือหญ้าเทียม 2,847 2,847 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทโฮมโปรดักส์

เซ็นเตอร์ 

2,847 บริษัทโฮมโปรดักส์

เซ็นเตอร์ 

2,847 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/02/62 

216 ค่าวัสดุ 700 700 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านออมศิลป ์ 700 ร้านออมศิลป ์ 700 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/02/62 

217 ค่าวัสดุ 1,475 1,475 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญ 1,475 ร้านโชคเจริญ 1,475 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/02/62 

218 ค่าวัสด ุ 1,595 1,595 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 1,595 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

1,595 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/02/62 

219 ค่าเช่าเต๊นท์ 4,500 4,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ช บริการ 4,500 ร้าน ช บริการ 4,500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 11/02/62 

220 ค่าเช่าเต๊นท์ 4,800 4,800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ช บริการ 4,800 ร้าน ช บริการ 4,800 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/02/62 

221 ค่าเช่าเก้าอี ้ 4,600 4,600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ช บริการ 4,600 ร้าน ช บริการ 4,600 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/02/62 

222 ค่าป้ายไวนิล 1,431 1,431 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,431 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,431 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/02/62 

223 ค่าป้ายไวนิล 2,853 2,853 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 2,853 ร้านวังวิเศษไวนิล 2,853 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/02/62 

224 ค่าเช่าเครื่องเสียง 3,000 3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ์คงรักที่ 3,000 นายไพโรจน ์คงรักที่ 3,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/02/62 

225 ค่าตกแต่งเวที 635 635 วิธีเฉพาะเจาะจง นางคล่อง มีศรี 635 นางคล่อง มีศรี 635 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/02/62 

226 ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน 3,680 3,680 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน์ โอ 3,680 นางสาวดารารัตน์ 3,680 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/02/62 
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227 ค่าป้ายไวนิล 1,880 1,880 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,880 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,880 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/03/62 

228 ค่าวัสดุ 3,862 3,862 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพ

เฟอร์นิเจอร์ 

3,862 ร้านพรเทพ

เฟอร์นิเจอร์ 

3,862 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/03/62 

229 ซ้ือยาใช้ภายในโรงเรียน 12,466 12,466 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหมอยา 12,466 ร้านหมอยา 12,466 เสนอราคาต่ าสุด 44/2562 30/01/62 

230 ค่าวัสดุ 660 660 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนิติพงศ์ค้าไม้ 660 ร้านนิติพงศ์ค้าไม้ 660 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/02/62 

231 ค่าวัสดุ 1,300 1,300 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลานบิน ออคิด 1,300 ร้านลานบิน ออคิด 1,300 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/02/62 

232 ค่าป้ายไวนิล 200 200 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 200 ร้านวังวิเศษไวนิล 200 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/02/62 

233 ค่าวัสดุ 840 840 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 840 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

840 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/02/62 

234 ค่าจ้างปูกระเบื้อง 13,778 13,778 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ปาน

เพ็ง 

13,778 นายอรรถพล ปาน

เพ็ง 

13,778 เสนอราคาต่ าสุด 51/2562 23/04/62 

235 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 3,610 3,610 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษ

ปิโตรเลียม 

3,610 หจก.วังวิเศษ

ปิโตรเลียม 

3,610 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/03/62 

236 ซ้ือครุภัณฑ์ 26,000 26,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธิ์ 

เฟอร์นิเจอร์ 

26,000 ร้านประสิทธิ์ 

เฟอร์นิเจอร์ 

26,000 เสนอราคาต่ าสุด 59/2562 25/05/62 

237 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 4,100 4,100 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 4,100 หจก.ตรังซับพลาย 4,100 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/04/62 

238 ค่าวัสดุ 450 450 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 450 หจก.ตรังซับพลาย 450 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/05/62 
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(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ราคา 

ที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที ่

สัญญาจา้ง 

วันที่ของ

สัญญา 

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

239 ค่าป้ายโฟมบอร์ด 600 600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 600 ร้านวังวิเศษไวนิล 600 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/04/62 

240 ค่าวัสดุ 180 180 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยินดีภัณฑ์ 180 ร้านยินดีภัณฑ์ 180 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/03/62 

241 ค่าวัสดุ 500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 500 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/03/62 

242 ค่าวัสดุ 180 180 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวีนัส 180 ร้านวีนัส 180 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/04/62 

243 ค่าวัสดุ 1,570 1,570 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านA-Mart 1,570 ร้านA-Mart 1,570 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/04/62 

244 ค่าป้ายไวนิล 858 858 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 858 ร้านวังวิเศษไวนิล 858 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/04/62 

245 ค่าวัสดุ 385 385 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 385 หจก.ตรังซับพลาย 385 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/04/62 

246 ค่าวัสดุ 320 320 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีที ตรัง 320 บ.พีที ตรัง 320 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 27/02/62 

247 ค่าวัสดุ 110 110 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญพิทยา 110 หจก.เจริญพิทยา 110 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/04/62 

248 ค่าวัสดุ 60 60 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ปริชาต ิ 60 ร้านดอกไม้ปริชาต ิ 60 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/04/62 

249 ค่าวัสดุ 95 95 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 95 หจก.ตรังซัพพลาย 95 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/01/62 

250 ค่าวัสดุ 1,950 1,950 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอมรรัตน์ 1,950 ร้านอมรรัตน์ 1,950 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/04/62 

251 ค่าวัสดุ 500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอัมพรภัณฑ์ 500 ร้านอัมพรภัณฑ์ 500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/03/62 

252 ค่าจ้างท าอาหาร 1,200 1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ 

อ่อนรู้ที่ 

1,200 นางสาวอรวรรณ 

อ่อนรู้ที ่

1,200 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/04/62 

253 ค่าวัสดุ 35 35 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเยาว ์แอนด ์ญา 

กิ๊ฟช็อป 

35 ร้านเยาว ์แอนด ์ญา 

กิ๊ฟช็อป 

35 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/04/62 



ล าดับที ่

  

รายการจดัซื้อหรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ราคา 

ที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที ่

สัญญาจา้ง 

วันที่ของ

สัญญา 

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

254 ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน 10,560 10,560 วิธีเฉพาะเจาะจง นายโรจน์ศักด ์ยอด

การ 

10,560 นายโรจน์ศักด ์ยอด

การ 

10,560 เสนอราคาต่ าสุด 58/2562 17/05/62 

255 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 22,335 22,335 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์การ

ไฟฟ้า 

22,335 ร้านรุ่งทรัพย์การ

ไฟฟ้า 

22,335 เสนอราคาต่ าสุด 45/2562 1/05/62 

256 ซ้ือครุภัณฑ์ 3,150 3,150 วิธีเฉพาะเจาะจง ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 3,150 ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 3,150 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/04/62 

257 ค่าเข้าเล่ม 270 270 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี มานั่ง

ชั่ง 

270 นางสาวมยุรี มานั่ง

ชั่ง 

270 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 2/05/62 

258 ค่าวัสดุ 2,450 2,450 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น าวิทยา 2,450 หจก.น าวิทยา 2,450 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/05/62 

259 ค่าไม้กวาดดอกหญ้า 7,000 7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางล ายอง มณีรัตน์ 7,000 นางล ายอง มณีรัตน์ 7,000 เสนอราคาต่ าสุด 25/2562 1/05/62 

260 ค่าวัสด ุ 1,480 1,480 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนาวงการเกษตร 1,480 ร้านนาวงการเกษตร 1,480 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/04/62 

261 ค่าหนังสือพิมพ ์ 1,940 1,940 วิธีเฉพาะเจาะจง นายโรจน์ฤทธิศักดิ์ 

มุกดา 

1,940 นายโรจน์ฤทธิศักดิ์ 

มุกดา 

1,940 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/03/62 

262 ค่าวัสดุ 450 450 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 450 หจก.ตรังซับพลาย 450 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/04/62 

263 ค่าวัสดุ 2,250 2,250 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสิบบาท 2,250 ร้านสิบบาท 2,250 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/04/62 

264 ค่าป้ายไวนิล 1,350 1,350 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,350 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,350 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 2/05/62 

265 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 6,385 6,385 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษปิโต

เลียม 

6,385 หจก.วังวิเศษปิโต

เลียม 

6,385 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 16/05/62 

266 ค่าป้ายไวนิล 1,440 1,440 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,440 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,440 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/05/62 



ล าดับที ่

  

รายการจดัซื้อหรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ราคา 

ที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที ่

สัญญาจา้ง 

วันที่ของ

สัญญา 

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

267 ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 990 990 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเอส 

คอมพิวเตอร์ 

990 ร้านไอทีเอส 

คอมพิวเตอร์ 

990 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 24/05/62 

268 ค่าวัสดุ 120 120 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เพื่อนนักเรียน 120 หจก.เพื่อนนักเรียน 120 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 16/05/62 

269 ค่ากระดาษ 42,000 42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 42,000 หจก.ตรังซับพลาย 42,000 เสนอราคาต่ าสุด 56/2562 23/05/62 

270 ค่าวัสดุ 1,110 1,110 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 1,110 หจก.ตรังซับพลาย 1,110 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 2/04/62 

271 ค่าวัสดุ 2,914 2,914 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 2,914 หจก.ตรังซับพลาย 2,914 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 2/04/62 

272 ค่ากระดาษ 7,500 7,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 7,500 หจก.ตรังซับพลาย 7,500 เสนอราคาต่ าสุด 39/2562 22/01/62 

273 ค่าแฟ้ม 1,020 1,020 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 1,020 หจก.ตรังซับพลาย 1,020 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/05/62 

274 ค่าวัสดุ 2,982 2,982 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศิริรัตน์ 2,982 ร้านศิริรัตน์ 2,982 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/04/62 

275 ซ้ือวารสาร 39,500 39,500 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เหรียญชัย 39,500 โรงพิมพ์เหรียญชัย 39,500 เสนอราคาต่ าสุด 57/2562 3/05/62 

276 ค่าวัสดุ 2,731 2,731 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังวรานนท์ 

จ ากัด 

2,731 หจก.ตรังวรานนท์ 

จ ากัด 

2,731 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/04/62 

277 ค่าเช่าหลอดไฟฟ้า 2,000 2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ์คงรักที่ 2,000 นายไพโรจน ์คงรักที่ 2,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/05/62 

278 ค่าวัสดุ 428 428 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวรรธนะ การ

ไฟฟ้า 

428 ร้านวรรธนะ การ

ไฟฟ้า 

428 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/04/62 

279 ค่าอาหาร 6,000 6,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางวงจันทร์ บุญ

ธรรม 

6,000 นางวงจันทร์ บุญ

ธรรม 

6,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/05/62 

280 ค่าวัสดุ 1,050 1,050 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน20คลองชี 1,050 ร้าน20คลองชี 1,050 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/06/62 



ล าดับที ่

  

รายการจดัซื้อหรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ราคา 

ที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที ่

สัญญาจา้ง 

วันที่ของ

สัญญา 

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

281 ค่าวัสดุ 1,105 1,105 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอส พี มินิมาร์ท 1,105 ร้านเอส พี มินิมาร์ท 1,105 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/06/62 

282 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 1,000 ร้านบรรณกิจธงชัย 1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/06/62 

283 ค่าวัสดุ 1,250 1,250 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 1,250 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

1,250 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/06/62 

284 ค่าวัสดุ 1,010 1,010 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 1,010 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

1,010 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/06/62 

285 ค่าวัสดุ 1,009 1,009 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกันตลักษณ์

เครื่องเขียน 

1,009 ร้านกันตลักษณ์

เครือ่งเขียน 

1,009 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/06/62 

286 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิม จี ่เซ้ง 1,000 หจก.ล้ิม จี ่เซ้ง 1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/06/62 

287 ค่าวัสดุ 401 401 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกันตลักษณ์

เครื่องเขียน 

401 ร้านกันตลักษณ์

เครื่องเขียน 

401 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/06/62 

288 ค่าวัสดุ 760 760 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน20คลองชี 760 ร้าน20คลองชี 760 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/06/62 

289 ค่าวัสดุ 1,001 1,001 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 1,001 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

1,001 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/06/62 

290 ค่าวัสดุ 1,112 1,112 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 1,112 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

1,112 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/06/62 

291 ค่าวัสดุ 1,069 1,069 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านA-Mart 1,069 ร้านA-Mart 1,069 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/06/62 

292 ค่าวัสดุ 1,010 1,010 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกันตลักษณ์

เครื่องเขียน 

1,010 ร้านกันตลักษณ์

เครื่องเขียน 

1,010 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/06/62 



ล าดับที ่

  

รายการจดัซื้อหรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ราคา 

ที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที ่

สัญญาจา้ง 

วันที่ของ

สัญญา 

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

293 ค่าวัสดุ 205 205 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนิติพงศ์ค้าไม้ 205 ร้านนิติพงศ์ค้าไม้ 205 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/06/62 

294 ค่าวัสดุ 810 810 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดุษฎ ี 810 ร้านดุษฎ ี 810 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/06/62 

295 ค่าวัสดุ 1,038 1,038 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน MR.D.I.Y. 1,038 ร้าน MR.D.I.Y. 1,038 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 15/06/62 

296 ค่าวัสดุ 1,005 1,005 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอฟ เอ็ม มินิ

มาร์ท 

1,005 ร้านเอฟ เอ็ม มินิ

มาร์ท 

1,005 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/06/62 

297 ค่าวัสดุ 1,200 1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 1,200 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

1,200 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/06/62 

298 ค่าวัสดุ 1,510 1,510 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 1,510 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

1,510 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/06/62 

299 ค่าวัสดุ 998 998 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 998 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

998 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/06/62 

300 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 1,000 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/06/62 

301 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนันท์เครื่องเขียน 1,000 ร้านนันท์เครื่อง

เขียน 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/06/62 

302 ค่าวัสดุ 1,255 1,255 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 1,255 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

1,255 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/06/62 

303 ค่าวัสดุ 688 688 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 688 หจก.ตรังซับพลาย 688 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/06/62 

304 ค่าวัสดุ 439 439 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเยาว ์แอนด ์ญา 439 ร้านเยาว ์แอนด ์ญา 439 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/06/62 



ล าดับที ่

  

รายการจดัซื้อหรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ราคา 

ที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที ่

สัญญาจา้ง 

วันที่ของ

สัญญา 

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

กิ๊ฟช็อป กิ๊ฟช็อป 

305 ค่าวัสดุ 1,066 1,066 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 1,066 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

1,066 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/06/62 

306 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มิตรสาส์น ตรัง

พาณิชย ์

1,000 หจก.มิตรสาส์น ตรัง

พาณิชย ์

1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 11/06/62 

307 ค่าวัสดุ 1,028 1,028 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 1,028 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

1,028 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/06/62 

308 ค่าวัสดุ 1,010 1,010 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 1,010 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

1,010 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/06/62 

309 ค่าป้ายไวนิล 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,000 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/06/62 

310 ค่าหมึกพิมพ ์ 12,600 12,600 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 12,600 หจก.ตรังซับพลาย 12,600 เสนอราคาต่ าสุด 65/2562 27/06/62 

311 ค่ากระเบื้องปูพื้นห้องเรียน 18,105 18,105 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 18,105 ร้านพรพิศาล 18,105 เสนอราคาต่ าสุด 59/2562 26/06/62 

312 ค่าวัสดุสีทาไม้ 290 290 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพ

เฟอร์นิเจอร์ 

290 ร้านพรเทพ

เฟอร์นิเจอร์ 

290 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/05/62 

313 ค่าเช่าเหมารถบัส 3,500 3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย สีนา 3,500 นายธวัชชัย สีนา 3,500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/05/62 

314 ค่าปรับปรุงป้ายโรงเรียน 200 200 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 200 ร้านวังวิเศษไวนิล 200 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/05/62 

315 ค่าอุปกรณ์เนตรนารี 836 836 วิธีเฉพาะเจาะจง คลังเครื่องหมาย 836 คลังเครื่องหมาย 836 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/06/62 

316 ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ 200 200 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชวน น้ าเพชร 200 นายชวน น้ าเพชร 200 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/06/62 



ล าดับที ่

  

รายการจดัซื้อหรือจัดจ้าง 
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หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ราคา 

ที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที ่

สัญญาจา้ง 

วันที่ของ

สัญญา 

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

317 ค่าซ้ือวัสดุส านักงาน 10,248 10,248 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 10,248 หจก.ตรังซับพลาย 10,248 เสนอราคาต่ าสุด 55/2562 25/05/62 

318 ค่าวัสดุซ่อมเครื่องถ่าย

เอกสาร 

11,384 11,384 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ จ ากัด 11,384 บริษัท ริโซ่ จ ากัด 11,384 เสนอราคาต่ าสุด 64/2562 7/06/62 

319 ค่ากระดาษ 41,730 41,730 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ จ ากัด 41,730 บริษัท ริโซ่ จ ากัด 41,730 เสนอราคาต่ าสุด 60/2562 8/06/62 

320 ค่าซ่อมแอร์ 1,200 1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภูมิภกัตร์การ

ไฟฟ้า 

1,200 ร้านภูมิภกัตร์การ

ไฟฟ้า 

1,200 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/06/62 

321 ค่าเข้าเล่มรายงาน 180 180 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศูนย์ถ่ายเอกสาร

อินเตอร์ 

180 ร้านศูนย์ถ่าย

เอกสารอินเตอร์ 

180 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/06/62 

322 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 8,150 8,150 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษปิโต

เลียม 

8,150 หจก.วังวิเศษปิโต

เลียม 

8,150 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/06/62 

323 ค่าอาหาร 6,160 6,160 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน์ โอ

ทอง 

6,160 นางสาวดารารัตน์ 

โอทอง 

6,160 เสนอราคาต่ าสุด  22/05/62 

324 ค่าอาหาร 2,750 2,750 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตารีย์ ศิล

ลาพจน ์

2,750 นางสาวฐิตารีย์ ศิล

ลาพจน ์

2,750 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/05/62 

325 ซ้ือกีต้าเบส ไฟฟ้า 9,480 9,480 วิธีเฉพาะเจาะจง เดอะทาเล้นท์มิวสิค 9,480 เดอะทาเล้นท์มิวสิค 9,480 เสนอราคาต่ าสุด 66/2562 27/05/62 

326 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 4,460 4,460 วิธีเฉพาะเจาะจง ครูพรปักคอม 4,460 ครูพรปักคอม 4,460 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/05/62 

327 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 160 160 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตรังเครื่องหมาย 160 ร้านตรังเครื่องหมาย 160 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 27/05/62 

328 ค่าวัสดุ 130 130 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนางไกว่ล้าน ทา่

จีน 

130 ร้านนางไกว่ล้าน ทา่

จีน 

130 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/05/62 



ล าดับที ่

  

รายการจดัซื้อหรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 
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ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
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หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที ่
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วันที่ของ

สัญญา 

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

329 ค่าถุงด า 850 850 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมอร์ร่ีกรุ๊ป 

จ ากัด 

850 บริษัท เมอร์ร่ีกรุ๊ป 

จ ากัด 

850 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 07/06/62 

330 ค่าเหมารถรับ-ส่งนักเรียน 3,500 3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย สีนา 3,500 นายธวัชชัย สีนา 3,500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/06/62 

331 ซ้ือวัสดุเปลี่ยนถ่ายน้ ามัน

เครื่องยนต์ 

17,330 17,330 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิริทร์ยาง

ยนต์ 

17,330 บริษัท ศิริทร์ยาง

ยนต์ 

17,330 เสนอราคาต่ าสุด 63/2562 6/05/62 

332 ค่าป้ายไวนิล 200 200 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 200 ร้านวังวิเศษไวนิล 200 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/06/62 

333 ค่าอุปกรณ์ 1,200 1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,200 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,200 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/07/62 

334 ค่าป้ายไวนิล 150 150 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 150 ร้านวังวิเศษไวนิล 150 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/06/62 

335 ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 3,500 3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ สีนา 3,500 นายสมบูรณ์ สีนา 3,500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/07/62 

336 ค่ายาฉีดหญ้า 680 680 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 680 ร้านพรพิศาล 680 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/07/62 

337 ค่าอุปกรณ์ท าความสะอาด 4,220 4,220 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 4,220 ร้านพรพิศาล 4,220 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/06/62 

338 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,220 2,220 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโพธิแ์ก้วค้าเหล็ก 2,220 ร้านโพธิแ์ก้วค้า

เหล็ก 

2,220 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/07/62 

339 ค่าซ่อมโต๊ะเก้าอี้นกัเรียน 14,348 14,348 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพ

เฟอร์นิเจอร์ 

14,348 ร้านพรเทพ

เฟอร์นิเจอร์ 

14,348 เสนอราคาต่ าสุด  19/10/61 

340 ค่าซ่อมโต๊ะเก้าอี้นกัเรียน 2,535 2,535 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโพธิแ์ก้วค้าเหล็ก 2,535 ร้านโพธิแ์ก้วค้า

เหล็ก 

2,535 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 15/11/61 

341 ค่าซ่อมโต๊ะเก้าอี้นกัเรียน 4,080 4,080 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโพธิแ์ก้วค้าเหล็ก 4,080 ร้านโพธิแ์ก้วค้า

เหล็ก 

4,080 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 15/11/61 



ล าดับที ่

  

รายการจดัซื้อหรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
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342 ค่าชุดกีฬา 3,730 3,730 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตรัง เอฟบีที 3,730 ร้านตรัง เอฟบีที 3,730 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/05/62 

343 ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000 2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุทยั เอีย่ม

ละม่อม 

2,000 นายอุทยั เอีย่ม

ละม่อม 

2,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/07/62 

344 ค่าต่ออายโุดเมนเนม 2,289 2,289 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดืท ี

โฮสติ้ง 

2,289 บริษัท พีแอนดืท ี

โฮสติ้ง 

2,289 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/06/62 

345 ค่าถุงด า 1,890 1,890 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมอร์รี่กรุ๊ป จ ากัด 1,890  1,890 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/07/62 

346 ค่าวัสดุ 150 150 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมอร์รี่กรุ๊ป จ ากัด 150 บ.เมอร์รี่กรุ๊ป จ ากัด 150 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/05/62 

347 ค่าป้ายไวนิล 630 630 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 630 ร้านวังวิเศษไวนิล 630 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/07/62 

348 ซ้ือไมค์ประชาสัมพันธ ์ 1,200 1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านการต์โทรทัศน์ 1,200 ร้านการต์โทรทัศน์ 1,200 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/07/62 

349 ค่าคอนกรีต 3,900 3,900 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนอันดา

มันคอนกรีต 

3,900 บริษัท ยูเนียนอันดา

มันคอนกรีต 

3,900 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 01/07/62 

350 ค่าวัสดุ 480 480 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกมมาโก้ จ ากัด 480 บ.แกมมาโก้ จ ากัด 480 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/07/62 

351 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 110 110 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญ 110 ร้านโชคเจริญ 110 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/06/62 

352 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,190 1,190 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอสพี มินิมาร์ท 1,190 ร้านเอสพี มินิมาร์ท 1,190 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/06/62 

353 ค่าเข้าเล่ม 320 320 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเดนวิชคอม

แอนปริ้น 

320 ร้านเดนวิชคอม

แอนปริ้น 

320 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 1/0762 

354 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 145 145 วิธีเฉพาะเจาะจง สวนสุดจิตตรัง 110 สวนสุดจิตตรัง 110 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 1/07/62 

355 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 805 805 วิธีเฉพาะเจาะจง ลานบิน ออคิด 805 ลานบิน ออคิด 805 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 1/07/62 
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356 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,550 1,550 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุ๋มวาเลนไทน์

สวนถาด 

1,550 ร้านอุ๋มวาเลนไทน์

สวนถาด 

1,550 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 1/07/62 

357 ค่าป้ายไวนิล 780 780 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 780 ร้านวังวิเศษไวนิล 780 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/07/62 

358 ค่าป้ายไวนิล 1,170 1,170 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,170 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,170 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/07/62 

359 ค่าซ่อมโทรทัศน์ 4,500 4,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ด๊อกเตอร์พีซี 

2004 จ ากัด 

4,500 บ.ด๊อกเตอร์พีซี 

2004 จ ากัด 

4,500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/07/62 

360 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 13,190 13,190 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษ

ปิโตรเลียม 

13,190 หจก.วังวิเศษ

ปิโตรเลียม 

13,190 เสนอราคาต่ าสุด  31/07/62 

361 ค่าซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ 840 840 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเอส 

คอมพิวเตอร์ 

840 ร้านไอทีเอส 

คอมพิวเตอร์ 

840 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 11/07/62 

362 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,055 2,055 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจริญธรรม 

สังฆภัณฑ์ 

2,055 ร้านเจริญธรรม 

สังฆภัณฑ์ 

2,055 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 15/07/62 

363 ค่ากระดาษ 840 840 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 840 หจก.ตรังซับพลาย 840 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 19/07/62 

364 ค่ากระดาษ 2,700 2,700 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 2,700 หจก.ตรังซับพลาย 2,700 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 19/07/62 

365 ค่าวัสดุส านักงาน 2,812 2,812 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 2,812 หจก.ตรังซับพลาย 2,812 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/07/62 

366 ค่าวัสดุ 940 940 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 940 หจก.ตรังซับพลาย 940 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/07/62 

367 ค่าธงชาติ 1,140 1,140 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 1,140 หจก.ตรังซับพลาย 1,140 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 1/08/62 

368 ค่าซ่อมรถยนต์ 4,848 4,848 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเมืองตรัง 4,848 บ.โตโยต้าเมืองตรัง 4,848 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/06/62 
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369 ค่าวัสดุจัดกิจกรรม 2,003 2,003 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 2,003 หจก.ตรังซับพลาย 2,003 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/06/62 

370 ค่าตรายาง 1,240 1,240 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 1,240 หจก.ตรังซับพลาย 1,240 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/06/62 

371 ค่าถ่าน Alkaline 600 600 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 600 หจก.ตรังซับพลาย 600 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/06/62 

372 ค่าวัสดุ 2,500 2,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 2,500 หจก.ตรังซับพลาย 2,500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/07/62 

373 ค่าวัสดุ 4,798 4,798 วิธีเฉพาะเจาะจง นันท์เครื่องเขียน 4,798 นันท์เครื่องเขียน 4,798 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/06/62 

374 ค่าป้ายไวนิล 780 780 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 780 ร้านวังวิเศษไวนิล 780 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 24/06/62 

375 ค่าเช่าเครื่องเสียง 2,000 2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ์คงรักที่ 2,000 นายไพโรจน ์คงรักที่ 2,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/06/62 

376 ค่าเส้ือโยคะ 398 398 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอกชัยดีสทริบิวชั่น 

ซิทเทม จ ากัด 

398 บ.เอกชัยดีสทริ

บิวชั่น ซิทเทม 

จ ากัด 

398 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 2/07/62 

377 ค่าป้ายไวนิล 1,400 1,400 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,400 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,400 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/07/62 

378 ซ้ือป้ายเพื่อการศึกษา 8,200 8,200 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 8,200 ร้านวังวิเศษไวนิล 8,200 เสนอราคาต่ าสุด 73/2562 31/07/62 

379 ซ้ือฟุตบอล 6,750 6,750 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 6,750 หจก.ตรังซับพลาย 6,750 เสนอราคาต่ าสุด 72/2562 31/07/62 

380 ซ้ือของวันส าคัญ 7,120 7,120 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 7,120 หจก.ตรังซับพลาย 7,120 เสนอราคาต่ าสุด 90/2562 31/07/62 

381 ซ้ือวัสดุซ่อมแซม 5,185 5,185 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 5,185 ร้านพรพิศาล 5,185 เสนอราคาต่ าสุด 68/2562 31/07/62 

382 ซ้ือบอร์ดประชาสัมพันธ ์ 32,500 32,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายโชคชนะ เพ็งพอ

รู ้

32,500 นายโชคชนะ เพ็ง

พอรู้ 

32,500 เสนอราคาต่ าสุด 67/2562 31/07/62 

383 ซ้ือวัสดุไม้อัด 6,145 6,145 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 6,145 ร้านพรพิศาล 6,145 เสนอราคาต่ าสุด 69/2562 31/07/62 
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384 ซ้ือวัสดุท าเอกสาร 8,758 8,758 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 8,758 หจก.ตรังซับพลาย 8,758 เสนอราคาต่ าสุด 70/2562 31/07/62 

385 ซ้ือวัสดุท าเอกสาร 39,780 39,780 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 39,780 หจก.ตรังซับพลาย 39,780 เสนอราคาต่ าสุด 71/2562 31/07/62 

386 ซ้ือวัสดุเครื่องพิมพ์ 5,800 5,800 วิธีเฉพาะเจาะจง ณฐภัทร เซอร์วิส 5,800 ณฐภัทร เซอร์วิส 5,800 เสนอราคาต่ าสุด 34/2562 31/07/62 

387 ซ้ือหมึกและกระดาษ 25,680 25,680 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ จ ากัด 25,680 บริษัท ริโซ่ จ ากัด 25,680 เสนอราคาต่ าสุด 74/2562 31/07/62 

388 ค่าป้ายไวนิล                            1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,000 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/08/62 

389 ค่าโฟมบอร์ด  2,800 2,800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 2,800 ร้านวังวิเศษไวนิล 2,800 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/08/62 

390 ค่าป้ายไวนิล                            1,350 1,350 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,350 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,350 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/08/62 

391 ค่าวัสดุ 2,978 2,978 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 2,978 ร้านพรพิศาล 2,978 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/08/62 

392 ค่าวัสดุ 1,483 1,483 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 1,483 ร้านพรพิศาล 1,483 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/08/62 

393 ค่าวัสดุ 900 900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 900 ร้านพรพิศาล 900 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/08/62 

394 ค่าวัสดุ 1,920 1,920 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 1,920 ร้านพรพิศาล 1,920 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/08/62 

395 ค่าวัสดุ 380 380 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 380 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

380 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/08/62 

396 ซ้ือยา 1,742 1,742 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์ฤทธิศักดิ ์

มุกดา 

1,742 ร้านโรจน์ฤทธิศักดิ ์

มุกดา 

1,742 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/08/62 

397 ค่าหนังสือพิมพ ์ 2,180 2,180 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์ฤทธิศักดิ ์

มุกดา 

2,180 ร้านโรจน์ฤทธิศักดิ ์

มุกดา 

2,180 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/08/62 

398 ค่าหนังสือพิมพ ์ 2,210 2,210 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์ฤทธิศักดิ ์ 2,210 ร้านโรจน์ฤทธิศักดิ ์ 2,210 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/08/62 



ล าดับที ่

  

รายการจดัซื้อหรือจัดจ้าง 
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หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

มุกดา มุกดา 

399 ค่าหนังสือพิมพ ์ 1,970 1,970 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์ฤทธิศักดิ ์

มุกดา 

1,970 ร้านโรจน์ฤทธิศักดิ ์

มุกดา 

1,970 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/08/62 

400 ค่าหนังสือพิมพ ์ 1,410 1,410 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์ฤทธิศักดิ ์

มุกดา 

1,410 ร้านโรจน์ฤทธิศักดิ ์

มุกดา 

1,410 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/08/62 

401 ค่าป้ายไวนิล 260 260 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 260 ร้านวังวิเศษไวนิล 260 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/08/62 

402 ค่าเข้าเล่มเอกสาร 455 455 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจนวิชคอม

แอนปริ้น 

455 ร้านเจนวิชคอม

แอนปริ้น 

455 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/07/62 

403 ค่าวัสดุ 868 868 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 868 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

868 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/08/62 

404 ค่าวัสดุ 310 310 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญ 310 ร้านโชคเจริญ 310 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/06/62 

405 ค่าพิมพ์โปสเตอร ์ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,000 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/06/62 

406 ค่าวัสดุ 2,000 2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 2,000 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

2,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/07/62 

407 ค่าวัสดุ 2,000 2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 2,000 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

2,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/07/62 

408 ค่าวัสดุ 210 210 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโอเคบอลลูน 210 ร้านโอเคบอลลูน 210 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/07/62 

409 ค่าป้ายไวนิล 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,000 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/07/62 

410 ค่าวัสดุ 790 790 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนางไกว่ล้านท่า 790 ร้านนางไกว่ล้านท่า 790 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/07/62 



ล าดับที ่

  

รายการจดัซื้อหรือจัดจ้าง 
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การซื้อหรือจ้าง 

จีน จีน 

411 ค่าวัสดุ 540 540 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนางไกว่ล้านท่า

จีน 

540 ร้านนางไกว่ล้านท่า

จีน 

540 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/07/62 

412 ค่าวัสดุ 210 210 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธรรมรัตน์การค้า 210 ร้านธรรมรัตน์

การค้า 

210 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/07/62 

413 ค่าวัสดุ 900 900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเดอะทาเลนท์มิว

สิค 

900 ร้านเดอะทาเลนท์

มิวสิค 

900 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/07/62 

414 ค่าวัสดุ 350 350 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสิริผล 350 ร้านสิริผล 350 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/07/62 

415 ค่าวัสดุ 840 840 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตรสาส์น 

ตรังพาณิชย์ 

840 บริษัท มิตรสาส์น 

ตรังพาณิชย์ 

840 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/07/63 

416 ค่ากระสุนปืน 1,200 1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านกีฬา 1,200 ร้านบ้านกีฬา 1,200 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/07/62 

417 ค่าดอกไม้ 340 340 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอมรรัตน์ 340 ร้านอมรรัตน์ 340 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/07/62 

418 ค่าพลุ 500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน่ าเซ้งพาณิชย์ 500 ร้านน่ าเซ้งพาณิชย์ 500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/07/62 

419 ค่าเช่าเครื่องเสีนง 2,500 2,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ์คงรักที่ 2,500 นายไพโรจน ์คงรักที่ 2,500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/07/62 

420 ค่าเสาธงสูง6เมตร 3,500 3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโจโลหะภัณฑ์ 3,500 ร้านโจโลหะภัณฑ์ 3,500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/07/62 

421 ค่าป้ายไวนิล 1,630 1,630 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,630 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,630 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/07/62 

422 ค่าติดต้ังกล้อง 1,500 1,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านด็อกเตอร์พีซี 1,500 ร้านด็อกเตอร์พีซี 1,500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 24/07/62 

423 ค่าพริ้นเตอร์เลเซอร์ 3,900 3,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มายคอมตรัง 3,900 หจก.มายคอมตรัง 3,900 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/05/62 



ล าดับที ่
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424 ค่าแบตเตอรี่ 2,800 2,800 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มายคอมตรัง 2,800 หจก.มายคอมตรัง 2,800 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/08/62 

425 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 13,370 13,370 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษปิโต

เลียม 

13,370 หจก.วังวิเศษปิโต

เลียม 

13,370 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/08/62 

426 ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภูมิภกัดร์การ

ไฟฟ้า แอร์ แอน 

เซอร์วิส 

500 ร้านภูมิภกัดร์การ

ไฟฟ้า แอร์ แอน 

เซอร์วิส 

500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 15/05/62 

427 ค่าจ้างเหมารถ 36,000 36,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายฤทธิรงค์ รักช้าง 36,000 นายฤทธิรงค์ รักช้าง 36,000 เสนอราคาต่ าสุด 79/2562 26/06/62 

428 ซ้ืออุปกรณ์งานช่าง 19,239 19,239 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ 

เซ็นเตอร์ จ ากัด 

19,239 บริษัท โฮม โปรดักส์ 

เซ็นเตอร์ จ ากัด 

19,239 เสนอราคาต่ าสุด 61/2562 30/04/62 

429 ค่าวัสดุ 225 225 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 225 ร้านบรูโน่เพื่อน

เรียน 

225 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/05/62 

430 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนิติพงศ์ค้าไม้ 1,000 ร้านนิติพงศ์ค้าไม้ 1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/05/62 

431 ค่าวัสดุงานช่าง 5,309 5,309 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโพธิแ์ก้วค้าเหล็ก 5,309 ร้านโพธิแ์ก้วค้า

เหล็ก 

5,309 เสนอราคาต่ าสุด 62/2562 24/05/62 

432 ค่าพริ้นเตอร์ 4,500 4,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มายคอมตรัง 4,500 หจก.มายคอมตรัง 4,500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/08/62 

433 ค่าวัสดุกีฬาส ี 12,600 12,600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ช.บริการ 12,600 ร้าน ช.บริการ 12,600 เสนอราคาต่ าสุด 87/2562 31/07/62 

434 ค่าวัสดุกีฬาส ี 6,455 6,455 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนางไกว่ล้าน ทา่

จีน 

6,455 ร้านนางไกว่ล้าน ทา่

จีน 

6,455 เสนอราคาต่ าสุด 86/2562 25/07/62 

435 ค่าตลับหมึก 1,480 1,480 วิธีเฉพาะเจาะจง ไอทีเอส 1,480 ไอทีเอส 1,480 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/09/62 



ล าดับที ่

  

รายการจดัซื้อหรือจัดจ้าง 
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คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 

436 ค่าวัสดุ 348 348 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 348 หจก.ตรังซับพลาย 348 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/09/62 

437 ค่าวัสดุซ่อมแซม 1,410 1,410 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโจโลหะภัณฑ์ 1,410 ร้านโจโลหะภัณฑ์ 1,410 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/08/62 

438 ค่าวัสดุซ่อมแซม 988 988 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แมกนีตกิ 988 หจก.แมกนีตกิ 988 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/08/62 

439 ค่าโฟมบอร์ด 4,528 4,528 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 4,528 ร้านวังวิเศษไวนิล 4,528 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/09/62 

440 ค่าวัสดุ 170 170 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังทองอิฐบล๊อก 170 ร้านวังทองอิฐบล๊อก 170 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/08/62 

441 ค่าวัสดุ 250 250 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 250 หจก.ตรังซับพลาย 250 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/08/62 

442 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,820 1,820 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ 1,820 ร้านเอกภัณฑ์ 1,820 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/09/62 

443 ซ้ือที่วัดส่วนสูง 1,200 1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 1,200 หจก.ตรังซับพลาย 1,200 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/08/62 

444 ค่าถุงด า 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมอรี่กรุ๊ป จ ากัด 1,000 บ.เมอรี่กรุ๊ป จ ากัด 1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 27/08/62 

445 ค่าวัสดุ 260 260 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ก้องกิจเภสัช 260 บ.ก้องกิจเภสัช 260 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/08/62 

446 ค่าชุดเครื่องนอน 4,550 4,550 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมุ่งเมืองทอง 4,550 ร้านมุ่งเมืองทอง 4,550 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/08/62 

447 ค่าชุดเครื่องนอน 4,400 4,400 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมุ่งเมืองทอง 4,400 ร้านมุ่งเมืองทอง 4,400 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/08/62 

448 ค่าท าป้ายไวนิล 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,000 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/08/62 

449 ค่าวัสดุ 635 635 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 635 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

635 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/08/62 

450 ค่าวัสดุ 1,109 1,109 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 1,109 ร้านบลูโน่เพื่อน 1,109 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/08/62 
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451 ค่าวัสดุ 840 840 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์การ

ไฟฟ้า 

840 ร้านรุ่งทรัพย์การ

ไฟฟ้า 

840 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/08/62 

452 ค่าถังสี 2,384 2,384 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเที่ยงธรรม

พานิชย ์

2,384 ร้านเที่ยงธรรม

พานิชย ์

2,384 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 16/09/62 

453 ค่าโฟมบอร์ด 1,400 1,400 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,400 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,400 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/09/62 

454 ค่าวัสดุ 2,310 2,310 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามแมกโคร 2,310 บ.สยามแมกโคร 2,310 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/09/62 

455 ค่าวัสดุ 2,710 2,710 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านผักสดน้าไหม 2,710 ร้านผักสดน้าไหม 2,710 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/09/62 

456 ค่าวัสดุ 5,095 5,095 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านผักสดน้าไหม 5,095 ร้านผักสดน้าไหม 5,095 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 16/09/62 

457 ค่าวัสดุ 925 925 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอ้อย 925 ร้านผักสดน้าไหม 925 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

458 ค่าวัสดุ 1,468 1,468 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจุฬาลักษณ ์ 1,468 ร้านจุฬาลักษณ ์ 1,468 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 15/09/62 

459 ค่าวัสดุ 6,196 6,196 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปิญญาพิมพ ์

ชูหนู 

6,196 นางสาวปิญญาพิมพ ์

ชูหนู 

6,196 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/09/62 

460 ค่าวัสดุ 380 380 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอมรรัตน์ 380 ร้านอมรรัตน์ 380 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/09/62 

461 ค่าวัสดุ 4,070 4,070 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา 4,070 ร้านวนิดา 4,070 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/09/62 

462 ค่าวัสดุ 780 780 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 780 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

780 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

463 ค่าวัสดุ 1,083 1,083 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น าวิทยา 1,083 หจก.น าวิทยา 1,083 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 
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464 ค่าโฟมบอร์ด 2,800 2,800 วิธีเฉพาะเจาะจง Aprinting studio 2,800 Aprinting studio 2,800 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

465 ค่าโฟมบอร์ด 2,800 2,800 วิธีเฉพาะเจาะจง Aprinting studio 2,800 Aprinting studio 2,800 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

466 ค่าวัสดุ 783 783 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เตือนใจ พาณิชย ์

กรุ๊ป 

783 บ.เตือนใจ พาณิชย ์

กรุ๊ป 

783 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

467 ค่าวัสดุ 800 800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ 800 ร้านดอกไม้ 800 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/09/62 

468 ค่าวัสดุ 982 982 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 982 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

982 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

469 ค่าวัสดุ 865 865 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนิติพงศ์ค้าไม้ 865 ร้านนิติพงศ์ค้าไม้ 865 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/09/62 

470 ค่าวัสดุ 860 860 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 680 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

860 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 19/09/62 

471 ค่าวัสดุ 1,303 1,303 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกระบุงทอง 1,303 ร้านกระบุงทอง 1,303 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/09/62 

472 ค่าวัสดุ 100 100 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโฮมช๊อป เครื่อง

เขียน 

100 ร้านโฮมช๊อป เครื่อง

เขียน 

100 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 19/09/62 

473 ค่าวัสดุ 1,030 1,030 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสากลนาฬิกา 1,030 ร้านสากลนาฬิกา 1,030 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

474 ค่าวัสดุ 657 657 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญ 657 ร้านโชคเจริญ 657 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

475 ค่าวัสดุ 1,470 1,470 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 1,470 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

1,470 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

476 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 595 595 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลังเครื่องหมาย 595 ร้านคลัง

เครื่องหมาย 

595 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 
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477 ค่าโฟมบอร์ด 3,200 3,200 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 3,200 ร้านวังวิเศษไวนิล 3,200 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/09/62 

478 ค่าไมโครโฟน 920 920 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวี อิเล็คโทร

มาร์ท 

920 ร้านวี อิเล็คโทร

มาร์ท 

920 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/09/62 

479 ค่าวัสดุ 1,425 1,425 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนางไกว่ล้าน ทา่

จีน 

1,425 ร้านนางไกว่ล้าน ทา่

จีน 

1,425 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

480 ค่าวัสดุ 2,625 2,625 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุไรวัลย์ ไก่สด 2,625 ร้านอุไรวัลย์ ไก่สด 2,625 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

481 ค่าวัสดุ 334 334 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. ซีพีออลล ์ 334 บมจ. ซีพีออลล ์ 334 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

482 ค่าวัสดุ 985 985 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 985 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

985 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

483 ค่าวัสดุ 660 660 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 660 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

660 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 15/09/62 

484 ค่าวัสดุ 264 264 วิธีเฉพาะเจาะจง ต.เท่ียงธรรมพาณิชย์ 264 ต.เท่ียงธรรม

พาณิชย ์

264 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/09/62 

485 ค่าวัสดุ 1,265 1,265 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 1,265 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

1,265 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

486 ค่ากล่อง 396 396 วิธีเฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็น

เตอร์  

396 บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็น

เตอร์  

396 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/09/62 

487 ค่าโฟมบอร์ด 1,200 1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,200 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,200 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 19/09/62 

488 ค่าเช่าชุดการแสดง 2,500 2,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเสริมสวยวัย 2,500 ร้านเสริมสวยวัย 2,500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 
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แหวนและชุดแฟนซี แหวนและชุดแฟนซี 

489 ค่าแผ่นCD 450 450 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมิตรสาส์น ตรัง

พาณิชย ์

450 ร้านมิตรสาส์น ตรัง

พาณิชย ์

450 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/09/62 

490 ค่าวัสดุ 554 554 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างผ้าทวีชยัเท็กซ์

ไทล์ 

554 ห้างผ้าทวีชยัเท็กซ์

ไทล์ 

554 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

491 ค่าโฟมบอร์ด 1,600 1,600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,600 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,600 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

492 ค่าวัสดุ 900 900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวาเลนไทน์สวน

ถาด 

900 ร้านวาเลนไทน์สวน

ถาด 

900 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

493 ค่าวัสดุ 1,111 1,111 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 1,111 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

1,111 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/09/62 

494 ค่าวัสดุ 1,356 1,356 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมิตรสาส์น ตรัง

พาณิชย ์

1,356 ร้านมิตรสาส์น ตรัง

พาณิชย ์

1,356 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/09/62 

495 ค่าวัสดุ 1,820 1,820 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สิริบรรณ

สรรพสินค้า 

1,820 หจก. สิริบรรณ

สรรพสินค้า 

1,820 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/09/62 

496 ค่ากางเกงนักมวย 2,000 2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมะกัน 2,000 ร้านมะกัน 2,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

497 ค่าวัสดุ 40 40 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมิตรสาส์น ตรัง

พาณิชย ์

40 ร้านมิตรสาส์น ตรัง

พาณิชย ์

40 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

498 ค่าเส้ือกีฬา 1,250 1,250 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลุฟสปอร์ต 1,250 ร้านลุฟสปอร์ต 1,250 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

499 ค่าวัสดุ 1,060 1,060 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณ 1,060 ร้านรุ่งอรุณ 1,060 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 



ล าดับที ่

  

รายการจดัซื้อหรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ราคา 

ที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที ่

สัญญาจา้ง 

วันที่ของ

สัญญา 

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

500 ค่าป้ายไวนิล 250 250 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 250 ร้านวังวิเศษไวนิล 250 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/09/62 

501 ค่าวัสดุ 1,721 1,721 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 1,721 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

1,721 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

502 ค่าวัสดุ 1,324 1,324 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมหมายพาณิชย ์ 1,324 ร้านสมหมาย

พาณิชย ์

1,324 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/09/62 

503 ค่าวัสดุ 1,611 1,611 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนาสินตรัง 1,611 ร้านธนาสินตรัง 1,611 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

504 ค่าเข้าเล่ม 360 360 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเดนวิชคอม

แอนด์ปริ้น 

360 ร้านเดนวิชคอม

แอนด์ปริ้น 

360 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

505 ค่าป้ายไวนิล 2,700 2,700 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 2,700 ร้านวังวิเศษไวนิล 2,700 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

506 ค่าป้ายไวนิล 900 900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 900 ร้านวังวิเศษไวนิล 900 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

507 ค่าวัสดุ 2,896 2,896 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 2,896 หจก.ตรังซับพลาย 2,896 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

508 ค่าโฟมบอร์ด 1,200 1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,200 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,200 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 19/09/62 

509 ค่าวัสดุ 3,049 3,049 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 3,049 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

3,049 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

510 ค่าเข้าเล่มเอกสาร 1,120 1,120 วิธีเฉพาะเจาะจง A PRINTING 

STUDIO 

1,120 A PRINTING 

STUDIO 

1,120 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

511 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 1,000 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

512 ค่าเคลือบบัตร 500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 500 ร้านวังวิเศษไวนิล 500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 



ล าดับที ่

  

รายการจดัซื้อหรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ราคา 

ที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที ่

สัญญาจา้ง 

วันที่ของ

สัญญา 

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

513 ค่าวัสดุ 116 116 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเยาวแ์อนด์ญา 

กิ๊ฟช็อป 

116 ร้านเยาวแ์อนด์ญา 

กิ๊ฟช็อป 

116 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

514 ค่าวัสดุ 315 315 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเยาวแ์อนด์ญา 

กิ๊ฟช็อป 

315 ร้านเยาวแ์อนด์ญา 

กิ๊ฟช็อป 

315 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

515 ค่าวัสดุ 1,207 1,207 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 1,207 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

1,207 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

516 ค่าวัสดุ 404 404 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมิตรสาส์น ตรัง

พาณิชย ์

404 ร้านมิตรสาส์น ตรัง

พาณิชย ์

404 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

517 ค่าวัสดุ 2,860 2,860 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด 2,860 บริษัท บีทูเอส 

จ ากัด 

2,860 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/09/62 

518 ค่าวัสดุ 3,100 3,100 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลานบิน ออคิด 3,100 ร้านลานบิน ออคิด 3,100 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

519 ค่าวัสดุ 1,250 1,250 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 1,250 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

1,250 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/09/62 

520 ค่าขับรถรับ-ส่งนักเรียน 3,500 3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย สีนา 3,500 นายธวัชชัย สีนา 3,500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 19/09/62 

521 ค่าขับรถรับ-ส่งนักเรียน 3,500 3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย สีนา 3,500 นายธวัชชัย สีนา 3,500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/09/62 

522 ค่าขับรถรับ-ส่งนักเรียน 3,500 3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ สีนา 3,500 นายสมบูรณ์ สีนา 3,500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/09/62 

523 ค่าขับรถรับ-ส่งนักเรียน 3,500 3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ สีนา 3,500 นายสมบูรณ์ สีนา 3,500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 19/09/62 

524 ค่าดอกไม้แห้ง 350 350 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอมรรัตน์ 350 ร้านอมรรัตน์ 350 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/04/62 

525 ค่าพวงมาลา 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุหงา ออคิด 1,000 ร้านบุหงา ออคิด 1,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/04/62 



ล าดับที ่

  

รายการจดัซื้อหรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ราคา 

ที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที ่

สัญญาจา้ง 

วันที่ของ

สัญญา 

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

526 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 13,020 13,020 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษปิโต

เลียม 

13,020 หจก.วังวิเศษปิโต

เลียม 

13,020 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 24/09/62 

527 ค่าวัสดุเปลี่ยนถ่าย

น้ ามันเครื่อง 

3,910 3,910 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์สิน ยาง

ยนต์ 

3,910 ร้านทรัพย์สิน ยาง

ยนต์ 

3,910 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 16/08/62 

528 ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4,600 4,600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภูมิภกัดร์การ

ไฟฟ้า แอร์ แอน 

เซอร์วิส 

4,600 ร้านภูมิภกัดร์การ

ไฟฟ้า แอร์ แอน 

เซอร์วิส 

4,600 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/08/62 

529 ค่าวัสดุ 2,060 2,060 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 2,060 หจก.ตรังซับพลาย 2,060 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/09/62 

530 ค่าวัสดุ 1,028 1,028 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 1,028 หจก.ตรังซับพลาย 1,028 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/09/62 

531 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 21,500 21,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษปิโต

เลียม 

21,500 หจก.วังวิเศษปิโต

เลียม 

21,500 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/08/62 

532 ค่าซ่อมกล้องวงจรปิด 850 850 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊อกเตอร์พีซี 

2004 จ ากัด 

850 บริษัท ด๊อกเตอร์พีซี 

2004 จ ากัด 

850 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/05/62 

533 ค่าซ่อมรถยนต์ 2,511 2,511 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้า เมือง

ตรัง 

2,511 บริษัทโตโยต้า เมือง

ตรัง 

2,511 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 19/09/62 

534 ค่าจ้างเหมารับส่งนักเรียน 3,000 3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย สีนา 3,000 นายธวัชชัย สีนา 3,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/09/62 

535 ซ้ือครุภัณฑ์ 7,000 7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตรังการดนตรี 7,000 ร้านตรังการดนตรี 7,000 เสนอราคาต่ าสุด 84/2562 13/08/62 

536 ค่าวัสดุ 1,600 1,600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 1,600 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

1,600 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/08/62 



ล าดับที ่

  

รายการจดัซื้อหรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ราคา 

ที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที ่

สัญญาจา้ง 

วันที่ของ

สัญญา 

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

537 ค่าวัสดุ 650 650 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 650 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

650 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/08/62 

538 ค่าอาหาร 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางประจวบ สุขเสน 8,000 นางประจวบ สุข

เสน 

8,000 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/08/62 

539 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,441 1,441 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโฮมชอปเครื่อง

เขียน 

1,441 ร้านโฮมชอปเครื่อง

เขียน 

1,441 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/08/62 

540 ค่าโฟมบอร์ด 5,960 5,960 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 5,960 ร้านวังวิเศษไวนิล 5,960 เสนอราคาต่ าสุด 81/2562 16/09/62 

541 ซ้ือกระเบื้องปูพื้น 30,425 30,425 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 30,425 ร้านพรพิศาล 30,425 เสนอราคาต่ าสุด 85/2562 30/09/62 

542 ซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ 9,540 9,540 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มายคอมตรัง 9,540 หจก.มายคอมตรัง 9,540 เสนอราคาต่ าสุด 81/2562 26/09/62 

543 ซ้ือหนังเรียน 15,417 15,417 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เส้งโห ภูเก็ต 15,417 บ.เส้งโห ภูเก็ต 15,417 เสนอราคาต่ าสุด 83/2562 25/09/62 

544 ค่าวัสดุ 1,274 1,274 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 1,274 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

1,274 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/08/62 

545 ค่าชุดกีฬา 4,400 4,400 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ไอทีไกด์ 4,400 โรงพิมพ์ไอทีไกด์ 4,400 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/08/62 

546 ค่าชุดกีฬา 12,800 12,800 วิธีเฉพาะเจาะจง IT.Guide@Shop 12,800 IT.Guide@Shop 12,800 เสนอราคาต่ าสุด 92/2562 26/07/62 

547 ค่าวัสดุ 975 975 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 975 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

975 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/08/62 

548 ค่าวัสดุ 890 890 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลูโน่เพื่อนเรียน 890 ร้านบลูโน่เพื่อน

เรียน 

890 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/08/62 

549 ค่าวัสดุฝึก 550 550 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจารุกิจค้าไม ้ 550 ร้านจารุกิจค้าไม ้ 550 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 9/08/62 



ล าดับที ่

  

รายการจดัซื้อหรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ราคา 

ที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที ่

สัญญาจา้ง 

วันที่ของ

สัญญา 

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

550 ค่าวัสดุฝึก 985 985 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น าวิทยา 985 หจก.น าวิทยา 985 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/08/62 

551 ค่าวัสดุ 1,692 1,692 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน A-Mart 1,692 ร้าน A-Mart 1,692 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 16/08/62 

552 ค่าวัสดุ 900 900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน A-Mart 900 ร้าน A-Mart 900 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/08/62 

553 ค่าวัสดุฝึก 112 112 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสิริรัตน์ 112 ร้านสิริรัตน ์ 112 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 16/08/62 

554 ค่าวัสดุฝึก 419 419 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 419 หจก.ตรังซับพลาย 419 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 16/08/62 

555 ค่าป้ายไวนิล 1,400 1,400 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 1,400 ร้านวังวิเศษไวนิล 1,400 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 16/08/62 

556 ค่าหนังสือพิมพ ์ 2,050 2,050 วิธีเฉพาะเจาะจง นายโรจน์ฤทธิ์ศักดิ์ 

มุกดา 

2,050 นายโรจน์ฤทธิ์ศักดิ์ 

มุกดา 

2,050 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/09/62 

557 ซ้ือวัสดุงานวิชาการ 12,035 12,035 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 12,035 หจก.ตรังซับพลาย 12,035 เสนอราคาต่ าสุด 88/2562 26/09/62 

558 ซ้ือวัสดุซ่อมแซม 7,002 7,002 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์การ

ไฟฟ้า 

7,002 ร้านรุ่งทรัพย์การ

ไฟฟ้า 

7,002 เสนอราคาต่ าสุด 95/2562 17/09/62 

559 ซ้ืออุปกรณ์กีฬา 6,640 6,640 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซับพลาย 6,640 หจก.ตรังซับพลาย 6,640 เสนอราคาต่ าสุด 75/2562 19/09/62 

560 ซ้ือแผ่นพับประชาสัมพันธ ์ 5,000 5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เหรียญชัย 5,000 โรงพิมพ์เหรียญชัย 5,000 เสนอราคาต่ าสุด 78/2562 16/09/62 

561 ค่าจ้างเหมารถบัส 17,000 17,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจินดา ทับเที่ยง 17,000 นางจินดา ทับเที่ยง 17,000 เสนอราคาต่ าสุด 96/2562 16/08/62 

562 จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการ

จัดการเรียนการสอน 

482,035 482,035 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก 

ซอฟแวร์ จ ากัด 

482,035 บริษัท บางกอก 

ซอฟแวร์ จ ากัด 

482,035 เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที่

1/2562 

02/11/2561 

563 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรง

อาหา 

500,000 500,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชูศิริ
คอนสทรัคชัน่ 

449,000 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชูศิ
ริคอนสทรัคชั่น 

449,000 เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที่

2/2562 

26/02/2562 



ล าดับที ่

  

รายการจดัซื้อหรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ราคา 

ที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที ่

สัญญาจา้ง 

วันที่ของ

สัญญา 

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

564 จัดซื้อหนังสือเรียน 2562 933,355  933,355  วิธีคัดเลือก บริษัท เส้งโห ภูเก็ต 
จ ากัด 

663,233 บริษัท เส้งโห ภูเก็ต 
จ ากัด 

663,233 เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที่

3/2562 

19/04/2562 

565 จัดซื้อครุภัณฑ์ประจ า
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

500,000 500,000 e-bidding บริษัท แกมมาโก ้

(ประเทศไทย) จ ากัด 

277,000 บริษัท แกมมาโก ้

(ประเทศไทย) 

จ ากัด 

277,000 เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที่

4/2562 

20/09/2562 

 


