
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานพสัดุ : กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

โรงเรยีนรษัฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์ 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาตรงั กระบี ่
 

ทีต่ ัง้ 3 หมู่ที ่4 ต าบลวงัมะปรางเหนือ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั 92220 
โทร.075-296030  โทรสาร 075-296040 

รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ปีงบประมาณ 2564 



 
 

 
 

 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาตรัง กระบ่ี  
ที่   ร.ร.ร.อ.ว.  ............./2565      วนัที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

เร่ือง    รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ปีงบประมาณ 2564  

เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 

  ตามท่ีงานพสัดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง 
ปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายการจดัซ้ือจดัจา้งทั้งหมด 286 รายการ  
   บดัน้ี ขา้พเจา้ไดจ้ดัท ารายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ปีงบประมาณ 2564 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
                ลงช่ือ       ผูร้ายงาน  
                                        (นางปัทมาภรณ์ ช านาญเมือง) 
                     ครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน                         
...........................................................................................................  .................................................................. 
................................................................................. ...................................................................... ....................... 
          
        ลงชื่อ    
                (นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์)  
                 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ        
 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................. .................................................................................................  
      
       ลงชื่อ       
                                         (นางสาวขนิษฐา  อำนักมณี) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   



 
 

 
 

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจดัจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 286 รายการ เป็น

จำนวนเงินทั ้งสิ ้น 5,030,964 บาท (ห้าล้านสามหมื่นเก้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ในการดำเนินงานดังกล่าวไม่รวมค่า

สาธารณูปโภค และงบค่าจ้างบุคลากร และโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายการ

ดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี

รายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังแนบ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนทั้งสิ ้น 286 

รายการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 283 รายการ วิธีการคัดเลือก 1 รายการ และวิธีการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ 

ตาราง 1 แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำนวนครั้ง 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ยกเลิกโครงการ 
วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีการคัดเลือก วิธี e-bidding 

286 283 1 2 - 
 

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2564  

งบประมาณ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ยกเลิกโครงการ 
วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีการคัดเลือก วิธี e-bidding 

5,030,964 2,671,169 1,204,795 1,155,000 - 
 

 

53%
24%

23%

แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณ จ าแนกตามวธีิการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

เฉพาะเจาะจง

คัดเลือก

e-bidding



 
 

 
 

ปัญหา/อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

สภาพปัญหาโดยท่ัวไป  
1. ครูผู้ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างมีภาระงานที่มากทั้งด้านการสอน งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า  
2. ในการปฏิบัติงานตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างมีข้อปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัด

จ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ว89) ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาทำความเข้าใจเพิ่มเติม และเพ่ิมภาระงาน 
3. ผู้ขายในท้องถิ่นมีจำนวนน้อย ความต้องการพัสดุบางประการไม่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น ต้องใช้เวลาในการ

เดินทางไปจัดหาจากในตัวเมือง หรือจากต่างจังหวัด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการดำเนินงาน ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานติด
ภาระการสอนและการดูแลนักเรียน ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าในบางรายการ ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

4. ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งรายละเอียดพัสดุครุภัณฑ์ที่สั่งซื้อหรือการจัดหาไม่ละเอียด ส่งผลให้การจัดหาในบาง
รายการไม่ตรงกับความต้องการ  
 
ปัญหาด้านการใช้งานระบบ E-GP  

1. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเข้าใจและความชำนาญในระบบ e - GP เท่าท่ีควร ทำให้เกิดความล่าช้า ผู้ปฏิบัติงานมี
การสับเปลี่ยนตำแหน่ง หรือโยกย้าย ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการสอนงานบุคคลใหม่ ส่งผลต่อความล่าช้า  

2. ระบบมีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบช้า และหลุดบ่อย  
3. ระบบมีความซับซ้อน เข้าใจยาก  
4. จัดทำเอกสารในระบบไม่ได้  
5. ขาดท่ีปรึกษาท่ีชัดเจน เมื่อเกิดปัญหาด้านระบบ 
6. ใช้เวลาในการกรอกข้อมูลนาน  
7. บุคลากรที่ให้คำแนะนำยังไม่เข้าใจในระบบเท่าท่ีควร  

 
แนวทางการปรับปรุง  

1. ชี้แจงครู บุคลากร เจ้าของโครงการในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์ โดยละเอียด หรือพร้อม
แนบภาพประกอบก่อนการจัดซื้อ  

2. ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ E-GP  
3. ชี้แจงระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการดำเนินการก่อนการใช้วัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้จัดหามี

ระยะเวลาในการจัดหาได้ 
 



 
 

 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
รายการจดัซื้อหรือ

จัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่สญัญา
จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าซ่อมหลังคา 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายโรจน์ศักดิ ์ยอดการ 4,500 นายโรจน์ศักดิ ์ยอดการ 4,500 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 1/10/2563 

2 
ค่าจ้างปะยาง

รถยนต ์
150 150 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร ผอมดำ 150 นายพงศธร ผอมดำ 150 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 1/10/2563 

3 ค่าวัสด ุ 1,485 1,485 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 1,485 ร้านพรพิศาล 1,485 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 1/10/2563 

4 
ค่าจ้างทำประตู

ม้วนเหล็กห้องคห
กรรม 

19,436 19,436 เฉพาะเจาะจง นายโรจน์ศักดิ ์ยอดการ 19,436 นายโรจน์ศักดิ ์ยอดการ 19,436 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 2/10/2563 

5 ค่าวัสด ุ 2,005 2,005 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 2,005 ร้านพรพิศาล 2,005 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 4/10/2563 

6 
ค่าจ้างเข้าเล่ม

เอกสาร 
280 280 เฉพาะเจาะจง 

ร้านเจนวิช คอมแอน 
ปริ้นท ์

280 
ร้านเจนวิช คอมแอน 

ปริ้นท ์
280 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 5/10/2563 

7 ค่าวัสด ุ 2,685 2,685 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพลาย 2,685 หจก.ตรังซัพลาย 2,685 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 5/10/2563 

8 
ค่าหนังสือพิมพ์
และวารสาร 

1,305 1,305 เฉพาะเจาะจง 
นายโรจน์ฤทธิ์ศักดิ์ 

มุกดา 
1,305 

นายโรจน์ฤทธิ์ศักดิ์ 
มุกดา 

1,305 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 5/10/2563 

9 ค่าน้ำมัน 5,180 5,180 เฉพาะเจาะจง 
หจก. วังวิเศษ
ปิโตรเลียม 

5,180 
หจก. วังวิเศษ
ปิโตรเลียม 

5,180 เสนอราคาที่ต่ำสุด 32/64 5/10/2563 

10 
ค่าจ้างซ่อมแซม

หลังคา 
4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายโรจนศักดิ ์ยอดการ 4,500 นายโรจนศักดิ ์ยอดการ 4,500 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 6/10/2563 

11 ค่าวัสด ุ 1,980 1,980 เฉพาะเจาะจง บจ.สยามแม็คโคร 1,980 บจ.สยามแม็คโคร 1,980 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 9/10/2563 
12 ค่าวัสด ุ 1,908 1,908 เฉพาะเจาะจง บริษัทแม็คโคร จำกัด 1,908 บริษัทแม็คโคร จำกัด 1,908 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 12/10/2563 
13 ค่าซ่อมแอร์ 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิภกัดิ์การไฟฟา้ 2,500 ร้านภูมิภกัดิ์การไฟฟา้ 2,500 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 12/10/2563 
14 ค่าวัสด ุ 2,070 2,070 เฉพาะเจาะจง ร้านนางไกว่ล้าน ทา่จีน 2,070 ร้านนางไกว่ล้าน ทา่จีน 2,070 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/10/2563 
15 ซ้ือหนังสือห้องสมุด 980 980 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยควอลิตี้บุ๊คส์ 980 ร้านไทยควอลิตี้บุ๊คส์ 980 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/10/2563 



 
 

 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
รายการจดัซื้อหรือ

จัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่สญัญา
จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

ลำดับที ่
รายการจดัซื้อหรือ

จัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่สญัญา
จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

16 ซ้ือหนังสือห้องสมุด 1,068 1,068 เฉพาะเจาะจง บจ.นานมีบุ๊คส์ 1,068 บจ.นานมีบุ๊คส์ 1,068 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/10/2563 
17 ซ้ือหนังสือห้องสมุด 450 450 เฉพาะเจาะจง บจ.นานมีบุ๊คส์ 450 บจ.นานมีบุ๊คส์ 450 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/10/2563 

18 ซ้ือหนังสือห้องสมุด 3,103 3,103 เฉพาะเจาะจง 
บจ.อมรินทร์ บุ๊คส์   

เซ็นเตอร์ 
3,103 

บจ.อมรินทร์ บุ๊คส์   
เซ็นเตอร์ 

3,103 เสนอราคาที่ต่ำสุด 
วงเงินเล็กน้อย
วงเงินเล็กน้อย 

15/10/2563 

19 ซ้ือหนังสือห้องสมุด 3,845 3,845 เฉพาะเจาะจง บจ.เอบุ๊คบายเอจี กรุ๊ป 3,845 บจ.เอบุ๊คบายเอจี กรุ๊ป 3,845 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/10/2563 
20 ซ้ือหนังสือห้องสมุด 4,941 4,941 เฉพาะเจาะจง บจ. สกายบุคส ์ 4,941 บจ. สกายบุคส ์ 4,941 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/10/2563 
21 ซ้ือหนังสือห้องสมุด 2,411 2,411 เฉพาะเจาะจง บจ.ซัคเซส มีเดีย 2,411 บจ.ซัคเซส มีเดีย 2,411 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/10/2563 
22 ซ้ือหนังสือห้องสมุด 4,028 4,028 เฉพาะเจาะจง บจ. ซีเอ็ดยูเคชัน 4,028 บจ. ซีเอ็ดยูเคชัน 4,028 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/10/2563 
23 ซ้ือหนังสือห้องสมุด 940 940 เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิชัยบุ๊คส ์ 940 ร้านวุฒิชัยบุ๊คส ์ 940 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/10/2563 

24 ซ้ือหนังสือห้องสมุด 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง 
นายโรจน์ฤทธิ์ศักดิ์ 

มุกดา 
1,500 

นายโรจน์ฤทธิ์ศักดิ์ 
มุกดา 

1,500 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/10/2563 

25 ซ้ือหนังสือห้องสมุด 2,076 2,076 เฉพาะเจาะจง 
บจ.บีทูเอส สาขา

หาดใหญ ่
2,076 

บจ.บีทูเอส สาขา
หาดใหญ ่

2,076 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/10/2563 

26 ซ้ือหนังสือห้องสมุด 4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง บจ.นานมีบุ๊คส์ 4,950 บจ.นานมีบุ๊คส์ 4,950 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/10/2563 
27 ซ้ือหนังสือห้องสมุด 5,960 5,960 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มบุ๊คส์ 5,960 ร้านเอ็มบุ๊คส์ 5,960 เสนอราคาที่ต่ำสุด 35/64 15/10/2563 

28 ซ้ือหนังสือห้องสมุด 7,749 7,749 เฉพาะเจาะจง 
บจ. อมรินทร์ บุ๊คส์ เซ็น

เตอร์ 
7,749 

บจ. อมรินทร์ บุ๊คส์ เซ็น
เตอร์ 

7,749 เสนอราคาที่ต่ำสุด 37/64 15/10/2563 

29 ซ้ือหนังสือห้องสมุด 35,593 35,593 เฉพาะเจาะจง บจ.นานมีบุ๊คส์ 35,593 บจ.นานมีบุ๊คส์ 35,593 เสนอราคาที่ต่ำสุด 36/64 15/10/2563 

30 ค่าวัสด ุ 4,490 4,490 เฉพาะเจาะจง 
ร้านไอทีเอส 
คอมพิวเตอร์ 

4,490 
ร้านไอทีเอส 
คอมพิวเตอร์ 

4,490 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/10/2563 

31 ซ้ือครุภัณฑ์ 57,800 57,800 เฉพาะเจาะจง ร้านตรังสิริทรัพย์ 57,800 ร้านตรังสิริทรัพย์ 57,800 เสนอราคาที่ต่ำสุด 26/64 20/10/2563 



 
 

 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
รายการจดัซื้อหรือ

จัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่สญัญา
จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

32 ซ้ือครุภัณฑ์ 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง 
ร้านประสิทธิ์ เฟอรฺนิ

เจอร์ 
3,500 

ร้านประสิทธิ์ เฟอรฺนิ
เจอร์ 

3,500 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 21/10/2563 

33 ซ้ือครุภัณฑ์ 4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง 
ร้านประสิทธิ์ เฟอรฺนิ

เจอร์ 
4,900 

ร้านประสิทธิ์ เฟอรฺนิ
เจอร์ 

4,900 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 22/10/2563 

34 ค่าวัสด ุ 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 15,000 หจก.ตรังซัพพลาย 15,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด 30/64 26/10/2563 

35 
ค่าจ้างทำโฟม

บอร์ด 
700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 700 ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 700 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 26/10/2563 

36 
ค่าจ้างทำไวนิล
และโฟมบอร์ด 

17,950 17,950 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 17,950 ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 17,950 เสนอราคาที่ต่ำสุด 5/64 27/10/2563 

37 
ค่าจ้างเข้าเล่ม

เอกสาร 
325 325 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์จัง 325 ร้านพิมพ์จัง 325 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 27/10/2563 

38 
ค่าจ้างเข้าเล่ม

เอกสาร 
390 390 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์จัง 390 ร้านพิมพ์จัง 390 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 27/10/2563 

39 ซ้ือครุภัณฑ์ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านตรังการดนตร ี 10,000 ร้านตรังการดนตร ี 10,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด 9/64 27/10/2563 
40 เช่าชุดโต๊ะเก้าอี ้ 5,320 5,320 เฉพาะเจาะจง นายชิต สุขเสน 5,320 นายชิต สุขเสน 5,320 เสนอราคาที่ต่ำสุด 8/64 27/10/2563 
41 ค่าหมึกพิมพ ์ 41,730 41,730 เฉพาะเจาะจง บจ.ริโซ่ (ประเทศไทย) 41,730 บจ.ริโซ่ (ประเทศไทย) 41,730 เสนอราคาที่ต่ำสุด 33/64 28/10/2563 
42 ค่าวัสด ุ 480 480 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริรัตน์ 480 ร้านสิริรัตน์ 480 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 29/10/2563 
43 ค่าวัสด ุ 480 480 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริรัตน์ 480 ร้านสิริรัตน์ 480 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 29/10/2563 
44 ค่าวัสด ุ 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ผ้าพรทว ี 1,500 ศูนย์ผ้าพรทว ี 1,500 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 29/10/2563 
45 ค่าวัสด ุ 10,348 10,348 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 10,348 หจก.ตรังซัพพลาย 10,348 เสนอราคาที่ต่ำสุด 11/64 2/11/2563 
46 ค่าวัสด ุ 19,500 19,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 19,500 หจก.ตรังซัพพลาย 19,500 เสนอราคาที่ต่ำสุด 31/64 2/11/2563 
47 ซ้ือเคมีดับเพลิง 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านตรัง เซฟตี้ ไฟล์ 6,000 ร้านตรัง เซฟตี้ ไฟล์ 6,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด 21/64 3/11/2563 

48 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 6,490 6,490 เฉพาะเจาะจง 
หจก. วังวิเศษปโต

รเลียม 
6,490 

หจก. วังวิเศษปโต
รเลียม 

6,490 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 3/11/2563 



 
 

 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
รายการจดัซื้อหรือ

จัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่สญัญา
จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

49 ค่าวัสด ุ 509 509 เฉพาะเจาะจง ร้านนางกว่ล้าน ท่าจีน 509 ร้านนางไกว่ล้าน ทา่จีน 509 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 3/11/2563 

50 
ค่าจ้างตรวจสภาพ

รถ 
7,554.74 7,554.74 เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยตา้ เมืองตรัง 7,554.74 บจ.โตโยตา้ เมืองตรัง 7,554.74 เสนอราคาที่ต่ำสุด 12/64 4/11/2563 

51 ค่าวัสด ุ 270 270 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 270 หจก.ตรังซัพพลาย 270 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 5/11/2563 
52 ค่าวัสด ุ 340 340 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญนำเครื่องพระ 340 ร้านบุญนำเครื่องพระ 340 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 5/11/2563 
53 ค่าวัสด ุ 3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง ร้านออมศิลป ์ 3,900 ร้านออมศิลป ์ 3,900 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 5/11/2563 

54 ค่าวัสด ุ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง 
ร้านดอกไม้วชิราภรณ์ 

แซ่โคว้ 
1,000 

ร้านดอกไม้วชิราภรณ์ 
แซ่โคว้ 

1,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 5/11/2563 

55 ค่าวัสด ุ 145 145 เฉพาะเจาะจง ร้านเยาวแ์อนด ์ 145 ร้านเยาวแ์อนด ์ 145 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 5/11/2563 
56 ค่าจ้างทำไวนิล 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 1,200 ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 1,200 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 9/11/2563 

57 
ค่าหนังสือพิมพ์
และวารสาร 

1,265 1,265 เฉพาะเจาะจง 
นายโรจน์ฤทธิ์ศักดิ์ 

มุกดา 
1,265 

นายโรจน์ฤทธิ์ศักดิ์ 
มุกดา 

1,265 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 10/11/2563 

58 ค่าวัสด ุ 4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 4,900 ร้านพรพิศาล 4,900 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 13/11/2563 
59 ค่าวัสด ุ 930 930 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 930 ร้านพรพิศาล 930 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 13/11/2563 
60 ซ้ือครุภัณฑ์ 14,370 14,370 เฉพาะเจาะจง ร้านตรังสิริทรัพย์ 14,370 ร้านตรังสิริทรัพย์ 14,370 เสนอราคาที่ต่ำสุด 14/64 16/11/2563 
61 ค่าวัสด ุ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ปาริชาต ิ 1,000 ร้านดอกไม้ปาริชาต ิ 1,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 17/11/2563 
62 ค่าวัสด ุ 9,084 9,084 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์การไฟฟ้า 9,084 ร้านรุ่งทรัพย์การไฟฟ้า 9,084 เสนอราคาที่ต่ำสุด 15/64 18/11/2563 

63 
ค่าจ้างเปลี่ยน

กุญแจ 
500 500 เฉพาะเจาะจง นายโชคชนะ เพ็งพอรู ้ 500 นายโชคชนะ เพ็งพอรู ้ 500 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 27/11/2563 

64 ค่าวัสด ุ 648 648 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 648 หจก.ตรังซัพพลาย 648 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 29/11/2563 

65 ค่าวัสด ุ 25,920 25,920 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนสามัญบีริช 

เทรดด้ิง 
25,920 

ห้างหุ้นส่วนสามัญบีริช 
เทรดด้ิง 

25,920 เสนอราคาที่ต่ำสุด 10/64 30/11/2563 

66 ซ้ือกลองชุด 28,100 28,100 เฉพาะเจาะจง ร้านตรังการดนตร ี 28,100 ร้านตรังการดนตร ี 28,100 เสนอราคาที่ต่ำสุด 16/64 1/12/2563 
67 จัดจ้างทำพวงมาลา 690 690 เฉพาะเจาะจง ร้านอมรรัตน ์ 690 ร้านอมรรัตน ์ 690 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 1/12/2563 



 
 

 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
รายการจดัซื้อหรือ

จัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่สญัญา
จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

68 
ค่าจ้างเข้าเล่ม

เอกสาร 
1,215 1,215 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ 1,215 ร้านอินเตอร์ 1,215 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 1/12/2563 

69 ค่าวัสด ุ 25,290 25,290 เฉพาะเจาะจง หจก.มายคอมตรัง 25,290 หจก.มายคอมตรัง 25,290 เสนอราคาที่ต่ำสุด 17/64 2/12/2563 

70 
ค่าหนังสือพิมพ์
และวารสาร 

1,345 1,345 เฉพาะเจาะจง 
นายโรจน์ฤทธิ์ศักดิ์ 

มุกดา 
1,345 

นายโรจน์ฤทธิ์ศักดิ์ 
มุกดา 

1,345 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 2/12/2563 

71 ค่าวัสด ุ 3,280 3,280 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้มเครื่องตัดหญ้า 3,280 ร้านตั้มเครื่องตัดหญ้า 3,280 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 3/12/2563 
72 ค่าวัสด ุ 900 900 เฉพาะเจาะจง ร้าน A-mart 900 ร้าน A-mart 900 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 4/12/2563 
73 ซ้ือครุภัณฑ์ 4,790 4,790 เฉพาะเจาะจง ร้านตรังสิริทรัพย์ 4,790 ร้านตรังสิริทรัพย์ 4,790 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 4/12/2563 

74 
ค่าจ้างเข้าเล่ม

เอกสาร 
200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ 200 ร้านอินเตอร์ 200 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 8/12/2563 

75 
ค่าจ้างเข้าเล่ม

เอกสาร 
250 250 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์จัง 250 ร้านพิมพ์จัง 250 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 8/12/2563 

76 ซ้ือครุภัณฑ์ 11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง บจ.โปรซีเคียว เรนเจอร ์ 11,000 บจ.โปรซีเคียว เรนเจอร ์ 11,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด 18/64 8/12/2563 
77 ค่าวัสด ุ 1,059 1,059 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์การไฟฟ้า 1,059 ร้านรุ่งทรัพย์การไฟฟ้า 1,059 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 9/12/2563 
78 ค่าจ้างทำกุญแจ 2,075 2,075 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์วิทย์ เพชรสุก 2,075 นายศักดิ์วิทย์ เพชรสุก 2,075 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 9/12/2563 
79 ค่าจ้างทำไวนิล 1,170 1,170 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 1,170 ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 1,170 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 9/12/2563 
80 ค่าจ้างทำไวนิล 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 2,000 ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 2,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 9/12/2563 
81 ค่าวัสด ุ 20,290 20,290 เฉพาะเจาะจง บจ.หนึ่งสาม สโตร ์ 20,290 บจ.หนึ่งสาม สโตร ์ 20,290 เสนอราคาที่ต่ำสุด 50/64 9/12/2563 

82 
จ้างเหมารถทัศน

ศึกษา 
44,000 44,000 เฉพาะเจาะจง นายฤทธิรงค์ รักช้าง 44,000 นายฤทธิรงค์ รักช้าง 44,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด 13/64 17/12/2563 

83 ค่าวัสด ุ 375 375 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่ เพื่อนเรียน 375 ร้านบรูโน่ เพื่อนเรียน 375 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 17/12/2563 

84 ค่าหมึกพิมพ ์ 41,730 41,730 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ริโซ่ (ประเทศ

ไทย) จำกัด 
41,730 

บริษัท ริโซ่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด 

41,730 เสนอราคาที่ต่ำสุด 22/64 17/12/2563 

85 ค่าวัสด ุ 2,210 2,210 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 2,210 หจก.ตรังซัพพลาย 2,210 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 17/12/2563 



 
 

 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
รายการจดัซื้อหรือ

จัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่สญัญา
จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

86 
ค่าจ้างเครื่องถ่าย

เอกสาร 
4,451.20 4,451.20 เฉพาะเจาะจง 

บจ.ริโซ่ (ประเทศไทย) 
จำกัด 

4,451.20 
บจ.ริโซ่ (ประเทศไทย) 

จำกัด 
4,451.20 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 18/12/2563 

87 ค่าครุภัณฑ์ 868 868 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสด ุ 868 บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสด ุ 868 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 21/12/2563 
88 ค่าวัสด ุ 1,990 1,990 เฉพาะเจาะจง หจก. ลิ้มจี่เร้ง 1,990 หจก. ลิ้มจี่เร้ง 1,990 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 22/12/2563 
89 ค่าวัสด ุ 396 396 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสด ุ 396 บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสด ุ 396 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 23/12/2563 

90 
ค่าจ้างทำโฟม

บอร์ด 
2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 2,000 ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 2,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 23/12/2563 

91 ซ้ือครุภัณฑ์ 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มายคอมตรัง 18,000 หจก.มายคอมตรัง 18,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด 26/64 23/12/2563 
92 ค่าวัสด ุ 13,159 13,159 เฉพาะเจาะจง บจ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 13,159 บจ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 13,159 เสนอราคาที่ต่ำสุด 28/64 23/12/2564 

93 ค่าวัสด ุ 270 270 เฉพาะเจาะจง 

ศูนย์แสดงและจำหนา่ย
ผลิตภัณฑ์สำหรับ

กิจกรรมชุมชนจังหวัด
ตรัง 

270 

ศูนย์แสดงและจำหนา่ย
ผลิตภัณฑ์สำหรับ

กิจกรรมชุมชนจังหวัด
ตรัง 

270 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 23/12/2564 

94 ค่าซ่อมเครื่องปริ้น 200 200 เฉพาะเจาะจง 
ร้านไอทีเอส 
คอมพิวเตอร์ 

200 
ร้านไอทีเอส 
คอมพิวเตอร์ 

200 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 24/12/2563 

95 ค่าวัสด ุ 4,010 4,010 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่ เพื่อนเรียน 4,010 ร้านบรูโน่ เพื่อนเรียน 4,010 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/12/2563 
96 ค่าวัสด ุ 880 880 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว. วังก่อสร้าง 880 ร้าน ว. วังก่อสร้าง 880 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 28/12/2563 
97 ค่าวัสด ุ 42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 42,000 หจก.ตรังซัพพลาย 42,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด 19/64 29/12/2563 
98 ค่าวัสด ุ 730 730 เฉพาะเจาะจง ร้านนางไกว่ล้าน ทา่จีน 730 ร้านนางไกว่ล้าน ทา่จีน 730 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 29/12/2563 
99 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 7,140 7,140 เฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 7,140 หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 7,140 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 29/12/2563 

100 ซ้ือครุภัณฑ์ 16,900 16,900 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท โปรซีเคียว เรน

เจอร์ 
16,900 

บริษัท โปรซีเคียว เรน
เจอร์ 

16,900 เสนอราคาที่ต่ำสุด 23/64 30/12/2563 

101 ค่าวัสด ุ 10,370 10,370 เฉพาะเจาะจง ร้านวังทองอิฐบล็อค 10,370 ร้านวังทองอิฐบล็อค 10,370 เสนอราคาที่ต่ำสุด 43/2564 30/12/63 
102 ค่าวัสด ุ 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง ร้านลานบินออคิด 5,500 ร้านลานบินออคิด 5,500 เสนอราคาที่ต่ำสุด 41/64 30/12/63 



 
 

 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
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วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
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หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

103 ค่าวัสด ุ 7,250 7,250 เฉพาะเจาะจง ร้านเคหเกษตร 7,250 ร้านเคหเกษตร 7,250 เสนอราคาที่ต่ำสุด 42/64 30/12/2563 
104 ค่าวัสด ุ 2,997 2,997 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 2,997 หจก.ตรังซัพพลาย 2,997 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 2/01/2564 
105 ค่าวัสด ุ 4,340 4,340 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 4,340 หจก.ตรังซัพพลาย 4,340 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 4/01/2564 
106 ค่าหมึกพิมพ ์ 16,191 16,191 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 16,191 หจก.ตรังซัพพลาย 16,191 เสนอราคาที่ต่ำสุด 24/64 4/01/2564 
107 ค่าวัสด ุ 14,680 14,680 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 14,680 หจก.ตรังซัพพลาย 14,680 เสนอราคาที่ต่ำสุด 25/64 4/01/2564 
108 ค่าวัสด ุ 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 400 ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 400 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 4/01/2564 

109 ค่าวัสด ุ 3,867 3,867 เฉพาะเจาะจง 
ร้านไอทีเอส 
คอมพิวเตอร์ 

3,867 
ร้านไอทีเอส 
คอมพิวเตอร์ 

3,867 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 4/01/2564 

110 
ค่าหนังสือพิมพ์
และวารสาร 

1,265 1,265 เฉพาะเจาะจง 
นายโรจน์ฤทธิ์ศักดิ์ 

มุกดา 
1,265 

นายโรจน์ฤทธิ์ศักดิ์ 
มุกดา 

1,265 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 5/01/2564 

111 ค่าวัสด ุ 700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านนางไกว่ล้าน ทา่จีน 700 ร้านนางไกว่ล้าน ทา่จีน 700 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 6/01/2564 

112 ค่าวัสด ุ 4,400 4,400 เฉพาะเจาะจง 
นายตรังค์ปกรณ์ จันทร์

ประกอบ 
4,400 

นายตรังค์ปกรณ์ จันทร์
ประกอบ 

4,400 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 6/01/2564 

113 ค่าวัสด ุ 2,526 2,526 เฉพาะเจาะจง ร้านกันต์เองเภสัช 2,526 ร้านกันต์เองเภสัช 2,526 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 7/01/2564 
114 ค่าวัสด ุ 2,710 2,710 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 2,710 ร้านพรพิศาล 2,710 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 6/01/2564 
115 ค่าวัสด ุ 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง ร้านโจโลหะภัณฑ์ 1,300 ร้านโจโลหะภัณฑ์ 1,300 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 6/01/2564 

116 
ค่าซ่อมเครื่องขยาย

เสียง 
2,550 2,550 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองวิทย ุ 2,550 ร้านแสงทองวิทย ุ 2,550 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 6/01/2564 

117 ค่าวัสด ุ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทเมอร์รี่กรุ๊ป จำกัด 1,000 บริษัทเมอร์รี่กรุ๊ป จำกัด 1,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 6/01/2564 
118 ค่าวัสด ุ 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง ร้านลานบินออคิด 1,600 ร้านลานบินออคิด 1,600 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 6/01/2564 

119 
ค่าซ่อมกล้องวงจร

ปิด 
1,150 1,150 เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โปรซีเคียว เรน
เจอร์ 

1,150 
บริษัท โปรซีเคียว เรน

เจอร์ 
1,150 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 7/01/2564 

120 ค่าจ้างทำป้าย 3,700 3,700 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 3,700 ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 3,700 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 6/01/2564 
121 ค่าวัสด ุ 9,933 9,933 เฉพาะเจาะจง บริษัทบีทูเอส จำกัด 9,933 บริษัทบีทูเอส จำกัด 9,933 เสนอราคาที่ต่ำสุด 33/64 11/01/2564 



 
 

 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
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จ้าง 
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หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

122 ค่าน้ำมัน 4,785 4,785 เฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 4,785 หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 4,785 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 11/01/2564 

123 
ค่าจ้างเข้าเล่ม

เอกสาร 
2,005 2,005 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์จัง 2,005 ร้านพิมพ์จัง 2,005 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 11/01/2564 

124 ค่าวัสด ุ 4,396 4,396 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 4,396 ร้านพรพิศาล 4,396 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 11/01/2564 
125 ค่าวัสด ุ 519 519 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 519 หจก.ตรังซัพพลาย 519 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 11/01/2564 
126 ค่าวัสด ุ 1,225 1,225 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 1,225 หจก.ตรังซัพพลาย 1,225 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 13/01/2564 

127 
ค่าจ้างเหมาเปลี่ยน

กระจก 
1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง นายโชคชนะ เพ็งพอรู ้ 1,300 นายโชคชนะ เพ็งพอรู ้ 1,300 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 13/01/2564 

128 ค่าวัสด ุ 630 630 เฉพาะเจาะจง ร้านพรภัณฑ์ 630 ร้านพรภัณฑ์ 630 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 14/01/2564 

129 
ซ้ือชุดไทยและ
เครื่องประดับ 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 
นางธิดารัตน์ ทีพย์พา

นิจ 
10,000 

นางธิดารัตน์ ทีพย์พา
นิจ 

10,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด 34/64 15/01/2564 

130 ค่าวัสด ุ 100 100 
เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.เที่ยงธรรม

พาณิชย ์
100 ร้าน ต.เที่ยงธรรม

พาณิชย ์
100 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 18/01/2564 

131 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,175 1,175 เฉพาะเจาะจง ร้านชยากรก๊อปปี ้ 1,175 ร้านชยากรก๊อปปี ้ 1,175 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 18/01/2564 

132 
ค่าจ้างซ่อมกล้อง

วงจรปิด 
1,850 1,850 เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โปรซีเคียว เรน
เจอร์ 

1,850 
บริษัท โปรซีเคียว เรน

เจอร์ 
1,850 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 18/01/2564 

133 ค่าวัสด ุ 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 1,500 ร้านพรพิศาล 1,500 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 19/01/2564 
134 ค่าวัสด ุ 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอิเล็คโทรมาร์ท 2,200 ร้านวีอิเล็คโทรมาร์ท 2,200 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 19/01/2564 
135 ค่าวัสด ุ 4,100 4,100 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 4,100 ร้านพรพิศาล 4,100 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/01/2564 
136 ค่าวัสด ุ 28,000 28,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 28,000 หจก.ตรังซัพพลาย 28,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด 30/64 20/01/2564 
137 ค่าจ้างทำไวนิล 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพเฟอร์นิเจอร์ 400 ร้านพรเทพเฟอร์นิเจอร์ 400 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/01/2564 
138 ค่าจ้างทำป้าย 1,027.20 1,027.20 เฉพาะเจาะจง ร้านสุทัย สำนกังานใหญ ่ 1,027.20 ร้านสุทัย สำนกังานใหญ ่ 1,027.20 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/01/2564 

139 ค่าหมึกพิมพ ์ 25,680 25,680 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ริโซ่ (ประเทศ

ไทย) จำกัด 
25,680 

บริษัท ริโซ่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด 

25,680 เสนอราคาที่ต่ำสุด 31/64 21/01/2564 



 
 

 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
รายการจดัซื้อหรือ

จัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่สญัญา
จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

140 ค่าวัสด ุ 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง นายวีรพล หมื่นอกัษร 2,200 นายวีรพล หมื่นอกัษร 2,200 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 22/01/2564 

141 ค่าวัสด ุ 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง 
นายวรกาญจน ์จันทร์มี

ศรี 
2,500 

นายวรกาญจน ์จันทร์มี
ศรี 

2,500 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/01/2564 

142 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 300 ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 300 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/01/2564 
143 ค่าวัสด ุ 1,565 1,565 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 1,565 หจก.ตรังซัพพลาย 1,565 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/01/2564 
144 ค่าวัสด ุ 1,950 1,950 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 1,950 หจก.ตรังซัพพลาย 1,950 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/01/2564 

145 
ค่าจ้างซ่อมแซม

อาคารเรียน 
388,000 388,000 e-bidding 

หจก.กายเพ็ชร์ การ
ก่อสร้าง 

388,000 
หจก.กายเพ็ชร์ การ

ก่อสร้าง 
388,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด 1/64 27/01/2564 

146 
ค่าจ้างซ่อม
เครื่องพิมพ์ 

1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง 
ร้านไอทีเอส 
คอมพิวเตอร์ 

1,300 
ร้านไอทีเอส 
คอมพิวเตอร์ 

1,300 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 28/01/64 

147 ค่าวัสด ุ 1,662 1,662 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็น

เตอร์ 
1,662 

บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็น
เตอร์ 

1,662 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 28/01/2564 

148 ค่าวัสด ุ 780 780 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญพานิช 780 ร้านเพ็ญพานิช 780 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 28/01/2564 
149 ค่าวัสด ุ 12,948 12,948 เฉพาะเจาะจง ร้านหมอยา 12,948 ร้านหมอยา 12,948 เสนอราคาที่ต่ำสุด 39/64 1/02/2564 
150 ค่าจ้างทำไวนิล 1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 1,350 ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 1,350 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 1/02/2564 
151 ค่าวัสด ุ 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 13,000 หจก.ตรังซัพพลาย 13,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด 32/64 1/02/2564 
152 ค่าจ้างทำป้าย 1,820 1,820 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 1,820 ร้านพรพิศาล 1,820 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 1/02/2564 
153 ค่าวัสด ุ 120 120 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 120 ร้านพรพิศาล 120 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 1/02/2564 
154 ค่าจ้างทำไวนิล 180 180 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตงการาพิมพ ์ 180 ร้านอ่าวตงการาพิมพ ์ 180 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 1/02/2564 
155 ค่าน้ำมัน 11,210 11,210 เฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 11,210 หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 11,210 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 1/02/2564 
156 ซ้ือครุภัณฑ์ 9,800 9,800 เฉพาะเจาะจง ศูนย์เครื่องมือแพทย ์ 9,800 ศูนย์เครื่องมือแพทย ์ 9,800 เสนอราคาที่ต่ำสุด 51/64 2/02/2564 

157 
ค่าหนังสือและ

วารสาร 
1,165 1,165 เฉพาะเจาะจง 

นายโรจน์ฤทธิ์ศักดิ์ 
มุกดา 

1,165 
นายโรจน์ฤทธิ์ศักดิ์ 

มุกดา 
1,165 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 2/02/2564 



 
 

 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
รายการจดัซื้อหรือ

จัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
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จ้าง 
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หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

158 
ค่าหนังสือและ

วารสาร 
1,345 1,345 เฉพาะเจาะจง 

นายโรจน์ฤทธิ์ศักดิ์ 
มุกดา 

1,345 
นายโรจน์ฤทธิ์ศักดิ์ 

มุกดา 
1,345 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 2/02/2564 

159 ค่าวัสด ุ 2,906 2,906 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 2,906 หจก.ตรังซัพพลาย 2,906 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 3/02/2564 
160 ค่าจ้างซ่อม 3,075 3,075 เฉพาะเจาะจง ร้านโพธแ์ก้วค้าเหล็ก 3,075 ร้านโพธแ์ก้วค้าเหล็ก 3,075 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 3/02/2564 
161 ค่าวัสด ุ 1,440 1,440 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 1,440 องค์การค้าของ สกสค. 1,440 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 3/02/2564 

162 
ค่าจ้างตรวจสภาพ

รถ 
4,913.44 4,913.44 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้า เมืองตรัง 4,913.44 บริษัทโตโยต้า เมืองตรัง 4,913.44 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 4/02/2564 

163 ซ้ือครุภัณฑ์ 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง 
ร้านศูนย์เครื่องมือ

แพทย ์
3,500 

ร้านศูนย์เครื่องมือ
แพทย ์

3,500 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 4/02/2564 

164 ค่าวัสด ุ 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง ร้านไทนเซ็นเตอร์ 2,400 ร้านไทนเซ็นเตอร์ 2,400 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 4/02/2564 

165 ค่าวัสด ุ 4,144 4,144 เฉพาะเจาะจง 
องค์การสุรา กรรม

สรรพสมมิต 
4,144 

องค์การสุรา กรรม
สรรพสมมิต 

4,144 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 5/02/2564 

166 ซ้ือครุภัณฑ์ 7,390 7,390 เฉพาะเจาะจง ร้านตรังการดนตร ี 7,390 ร้านตรังการดนตร ี 7,390 เสนอราคาที่ต่ำสุด 40/64 5/02/2564 

167 ซ้ือครุภัณฑ์ 11,400 11,400 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทโปรซีเคียว เรน

เจอร์ 
11,400 

บริษัทโปรซีเคียว เรน
เจอร์ 

11,400 เสนอราคาที่ต่ำสุด 38/64 8/02/2564 

168 ค่าวัสด ุ 3,110 3,110 เฉพาะเจาะจง 
ร้านซาเซียนจือ ของไหว้

เจ้า 
3,110 

ร้านซาเซียนจือ ของไหว้
เจ้า 

3,110 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 10/02/2564 

169 ค่าวัสด ุ 550 550 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 550 หจก.ตรังซัพพลาย 550 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 10/02/2564 
170 ค่าวัสด ุ 2,956 2,956 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 2,956 หจก.ตรังซัพพลาย 2,956 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 10/02/2564 
171 ค่าวัสด ุ 10,090 10,090 เฉพาะเจาะจง หจก.มายคอมตรัง 10,090 หจก.มายคอมตรัง 10,090 เสนอราคาที่ต่ำสุด 44/64 15/02/2564 
172 ค่าวัสด ุ 5,480 5,480 เฉพาะเจาะจง นายธรรมวิทย์ ดีชูศร 5,480 นายธรรมวิทย์ ดีชูศร 5,480 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/02/2564 
173 ค่าวัสด ุ 1,335 1,335 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 1,335 ร้านพรพิศาล 1,335 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 16/02/2564 

174 
ซ้ือแผ่นกระดาน

ไวท์บอร์ด 
48,315.85 48,315.85 เฉพาะเจาะจง ร้านอัมพรภัณฑ์ 48,315.85 ร้านอัมพรภัณฑ์ 48,315.85 เสนอราคาที่ต่ำสุด 46/64 16/02/2564 



 
 

 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
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175 ค่าวัสด ุ 1,450 1,450 เฉพาะเจาะจง 
ร้านนายอูบุ่ญยืน การ

ช่าง 
1,450 

ร้านนายอูบุ่ญยืน การ
ช่าง 

1,450 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 17/02/2564 

176 ซ้ือครุภัณฑ์ 25,500 25,500 เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิภกัดร์การไฟฟ้า 25,500 ร้านภูมิภกัดร์การไฟฟ้า 25,500 เสนอราคาที่ต่ำสุด 48/64 17/02/2564 
177 ค่าวัสด ุ 1,290 1,290 เฉพาะเจาะจง บจ.เมอร์รี่กรุ๊ป 1,290 บจ.เมอร์รี่กรุ๊ป 1,290 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 19/02/2564 

178 
ค่าจ้างจัดทำตู้

กระจกโรงอาหาร 
50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง นายโชคชนะ เพ็งพอรู ้ 50,000 นายโชคชนะ เพ็งพอรู ้ 50,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด 70/64 19/02/2564 

179 ค่าวัสด ุ 1,530 1,530 เฉพาะเจาะจง 
ร้านเจริญธรรม

สังฆภัณฑ์ 
1,530 

ร้านเจริญธรรม
สังฆภัณฑ์ 

1,530 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 
19/02/2564 

180 ค่าจ้างทำไวนิล 3,015 3,015 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 3,015 ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 3,015 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 19/02/2564 

181 
จ้างเหมาจัดทำซุ้ม
ที่นั่งพร้อมฐานวาง 

70,000 70,000 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ จีนสมส่ง 70,000 นายมานิตย์ จีนสมส่ง 70,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด 55/64 23/02/2564 

182 ค่าวัสด ุ 250 250 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่ เพื่อนเรียน 250 ร้านบรูโน่ เพื่อนเรียน 250 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 1/03/2564 
183 ค่าตรวจสภาพรถ 2,535.39 2,535.39 เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยตา้เมืองตรัง 2,535.39 บจ.โตโยตา้เมืองตรัง 2,535.39 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 1/03/2564 
184 ค่าวัสด ุ 1,668 1,668 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 1,668 หจก.ตรังซัพพลาย 1,668 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 1/03/2564 
185 ค่าน้ำมัน 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 9,000 หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 9,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 3/03/2564 
186 ค่าวัสด ุ 1,198 1,198 เฉพาะเจาะจง บจ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 1,198 บจ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 1,198 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 3/03/2564 
187 ค่าวัสด ุ 2,065 2,065 เฉพาะเจาะจง หจก. สุดใจเครื่องเขียน 2,065 หจก. สุดใจเครื่องเขียน 2,065 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 10/03/64 

188 
ค่าจ้างซ่อมประตู

ห้องประชาสัมพันธ ์
5,880 5,880 เฉพาะเจาะจง นายโชคชนะ เพ็งพอรู ้ 5,880 นายโชคชนะ เพ็งพอรู ้ 5,880 เสนอราคาที่ต่ำสุด 56/64 10/03/2564 

189 ค่าวัสด ุ 2,685 2,685 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 2,685 ร้านพรพิศาล 2,685 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 11/03/2564 
190 ค่าเช่าชุดโต๊ะเก้าอี ้ 6,760 6,760 เฉพาะเจาะจง นายชิต สุขเสน 6,760 นายชิต สุขเสน 6,760 เสนอราคาที่ต่ำสุด 45/64 11/03/2564 
191 ซ้ือหนังสือเรียน 1,204,795 1,204,795 คัดเลือก หจก.เชวงว่อง วาณิช 1,204,795 หจก.เชวงว่อง วาณิช 1,204,795 เสนอราคาที่ต่ำสุด 3/64 11/03/2564 
192 ค่าวัสด ุ 1,120 1,120 เฉพาะเจาะจง บจ.สำเพ็ง มาร็เก็ตติ้ง 1,120 บจ.สำเพ็ง มาร็เก็ตติ้ง 1,120 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 12/03/2564 
193 ค่าวัสด ุ 1,465 1,465 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา 1,465 หจก.นำวิทยา 1,465 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 12/03/2564 
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194 ค่าวัสด ุ 70 70 เฉพาะเจาะจง ร้านยินดีภัณฑ์ 70 ร้านยินดีภัณฑ์ 70 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 12/03/2564 
195 ค่าวัสด ุ 930 930 เฉพาะเจาะจง ร้าน A-Mart 930 ร้าน A-Mart 930 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 12/03/2564 
196 ค่าจ้างทำเข็มกลัด 2,160 2,160 เฉพาะเจาะจง ร้านเต้นอักษร 2,160 ร้านเต้นอักษร 2,160 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 12/03/2564 
197 ค่าวัสด ุ 360 360 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 360 หจก.ตรังซัพพลาย 360 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 12/03/2564 
198 ค่าวัสด ุ 1,197 1,197 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 1,197 หจก.ตรังซัพพลาย 1,197 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 12/03/2564 
199 ค่าวัสด ุ 270 270 เฉพาะเจาะจง ร้านวีนัส 270 ร้านวีนัส 270 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/03/2564 
200 ค่าวัสด ุ 150 150 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 150 ร้านบรูโน่เพื่อนเรียน 150 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/03/2564 

201 ซ้ือครุภัณฑ์ 112,000 112,000 เฉพาะเจาะจง 
บจ.วี.เอ็น.พี.วอซ์ท 

อิเล็คทริค 
112,000 

บจ.วี.เอ็น.พี.วอซ์ท 
อิเล็คทริค 

112,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด 49/64 15/03/2564 

202 ซ้ือครุภัณฑ์ 3,990 3,990 เฉพาะเจาะจง บจ.ยูนิตี้ ไอที ซิเต็ม 3,990 บจ.ยูนิตี้ ไอที ซิเต็ม 3,990 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 18/03/2564 
203 ค่าวัสด ุ 1,505 1,505 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 1,505 ร้านพรพิศาล 1,505 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 19/03/2564 
204 ค่าเช่าผ้าปูโต๊ะ 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.บริการ 400 ร้าน ช.บริการ 400 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 22/03/2564 
205 ซ้ือครุภัณฑ์ 22,500 22,500 เฉพาะเจาะจง หจก.มายคอมตรัง 22,500 หจก.มายคอมตรัง 22,500 เสนอราคาที่ต่ำสุด 53/64 23/03/2564 

206 ค่า พรบ. 1,267 1,267 เฉพาะเจาะจง 
ร้านวังวิเศษเซอร์วิส 

(ตรอ.) 
1,267 

ร้านวังวิเศษเซอร์วิส 
(ตรอ.) 

1,267 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 23/03/2564 

207 ค่าวัสด ุ 4,025 4,025 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 4,025 หจก.ตรังซัพพลาย 4,025 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 24/03/2564 
208 ค่าวัสด ุ 2,855 2,855 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์การไฟฟ้า 2,855 ร้านรุ่งทรัพย์การไฟฟ้า 2,855 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 24/03/2564 
209 ค่าหมึกพิมพ ์ 1,995 1,995 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพลาย 1,995 หจก.ตรังซัพลาย 1,995 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/03/2564 
210 ซ้ือกระดาษโรเนียว 34,500 34,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 34,500 หจก.ตรังซัพพลาย 34,500 เสนอราคาที่ต่ำสุด 52/64 26/03/2564 
211 ค่าวัสด ุ 2,190 2,190 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.เค.เทคนิค 2,190 บจก.พี.เค.เทคนิค 2,190 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 1/04/2564 
212 ค่าจ้างแปรรูปไม้ 3,816 3,816 เฉพาะเจาะจง นายฆัมสิทธิ ์แซ่ซ้ัว 3,816 นายฆัมสิทธิ ์แซ่ซ้ัว 3,816 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 4/04/2564 
213 ค่าจ้างซ่อมแอร ์ 1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิภกัดร์การไฟฟ้า 1,700 ร้านภูมิภกัดร์การไฟฟ้า 1,700 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 5/04/2564 
214 ค่าวัสด ุ 2,407.50 2,407.50 เฉพาะเจาะจง ร้านอัมพรภัณฑ์ 2,407.50 ร้านอัมพรภัณฑ์ 2,407.50 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 9/04/2564 
215 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 3,450 3,450 เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิภกัดร์การไฟฟ้า 3,450 ร้านภูมิภกัดร์การไฟฟ้า 3,450 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 9/04/2564 
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216 ค่าจ้างทำไวนิล 1,460 1,460 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 1,460 ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 1,460 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 9/04/2564 
217 ค่าวัสด ุ 1,792 1,792 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพลาย 1,792 หจก.ตรังซัพลาย 1,792 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 19/04/2564 
218 ค่าวัสด ุ 3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง ร้านอู๋บุญยืน การชา่ง 3,200 ร้านอู๋บุญยืน การชา่ง 3,200 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 24/05/2564 
219 ค่าน้ำมัน 4,092 4,092 เฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 4,092 หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 4,092 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/05/2564 

220 ซ้ือครุภัณฑ์ 10,180 10,180 เฉพาะเจาะจง 
บจ.ตรังสิริทรัพย์

เฟอร์นิเจอร ์
10,180 

บจ.ตรังสิริทรัพย์
เฟอร์นิเจอร ์

10,180 เสนอราคาที่ต่ำสุด 59/64 27/05/2564 

221 ค่าหนังสือเรียน 40,328 40,328 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่องวาณิช 40,328 หจก.เชวงว่องวาณิช 40,328 เสนอราคาที่ต่ำสุด 76/64 5/05/2564 

222 
ค่าจ้างปรับปรุง

ห้องน้ำ 
81,500 81,500 

เฉพาะเจาะจง นายธีระวิทย ์กายเพ็ชร ์
 

81,500 นายธีระวิทย ์กายเพ็ชร ์
 

81,500 เสนอราคาที่ต่ำสุด 61/64 6/05/2564 

223 ค่าวัสด ุ 11,341 11,341 เฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพเฟอร์นิเจอร์ 11,341 ร้านพรเทพเฟอร์นิเจอร์ 11,341 เสนอราคาที่ต่ำสุด 63/64 7/05/2564 
224 ค่าน้ำมัน 4,610 4,610 เฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 4,610 หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 4,610 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 10/05/2564 
225 ค่าวัสด ุ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 3,000 ร้านพรพิศาล 3,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 12/05/2564 
226 ค่าวัสด ุ 407 407 เฉพาะเจาะจง บจ.เมอร์รี่กรุ๊ป 407 บจ.เมอร์รี่กรุ๊ป 407 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 14/05/2564 

227 
ค่าจ้างซ่อมแซม

อาคารเรียน 
767,000 767,000 e-bidding หจก.เพ็ญนภาการโยธา 767,000 หจก.เพ็ญนภาการโยธา 767,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด 2/64 14/05/2564 

228 
ค่าจ้างปรับปรุงโรง

อาหาร 
36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง นายครรชิต ชูเกิด 36,000 นายครรชิต ชูเกิด 36,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด 66/64 21/05/2564 

229 ค่าวัสด ุ 1,620 1,620 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 1,620 หจก.ตรังซัพพลาย 1,620 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 24/05/2564 
230 ซ้ือครุภัณฑ์ 27,500 27,500 เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิภกัดร์การไฟฟ้า 27,500 ร้านภูมิภกัดร์การไฟฟ้า 27,500 เสนอราคาที่ต่ำสุด 57/64 24/05/2564 
231 ค่าวัสด ุ 936 936 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 936 หจก.ตรังซัพพลาย 936 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/05/2564 

232 ค่าวัสด ุ 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง 
บจ.สยามแม็คโคร 

(มหาชน) (สาขาตรัง) 
5,500 บจ.สยามแม็คโคร 

(มหาชน) (สาขาตรัง) 
5,500 

เสนอราคาที่ต่ำสุด 64/64 
25/05/2564 

233 ค่าน้ำมัน 4,092 4,092 เฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 4,092 หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 4,092 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/05/2564 
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234 
ซ้ืออุปกรณ์เช่ือมต่อ

เครืออข่าย
อินเตอร์เน็ต 

16,010 16,010 เฉพาะเจาะจง 
หจก.มายคอมตรัง 
(สำนักงานใหญ่) 

16,010 
หจก.มายคอมตรัง 
(สำนักงานใหญ่) 

16,010 เสนอราคาที่ต่ำสุด 67/64 27/05/2564 

235 ค่าวัสด ุ 1,080 1,080 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ้ก้าว 1,080 ร้านเจ้ก้าว 1,080 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 27/05/2564 

236 
ค่าจ้างซ่อมเครื่อง

ปริ้น 
700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที คอมพิวเตอร ์ 700 ร้านไอที คอมพิวเตอร ์ 700 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 27/05/2564 

237 ค่าวัสด ุ 7,131 7,131 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 7,131 หจก.ตรังซัพพลาย 7,131 เสนอราคาที่ต่ำสุด 58/64 27/05/2564 

238 ซ้ือครุภัณฑ์ 5,090 5,090 เฉพาะเจาะจง 
บจ.ตรังสิริทรัพย์

เฟอร์นิเจอร ์
5,090 

บจ.ตรังสิริทรัพย์
เฟอร์นิเจอร ์

5,090 เสนอราคาที่ต่ำสุด 60/64 27/05/2564 

239 ค่าวัสด ุ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง 
ร้านเครือเตียว
การเกษตร 1 

2,000 
ร้านเครือเตียว
การเกษตร 1 

2,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 28/05/2564 

240 ค่าวัสด ุ 810 810 เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิชัย 810 ร้านวุฒิชัย 810 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 31/05/2564 
241 ค่าวัสด ุ 1,320 1,320 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 1,320 หจก.ตรังซัพพลาย 1,320 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 31/05/2564 
242 ซ้ือกระดาษโรเนียว 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 30,000 หจก.ตรังซัพพลาย 30,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด 65/64 1/06/2564 
243 ค่าจ้างงซ่อมลำโพง 3,100 3,100 เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมวิทย ์ดีชูศร 3,100 ร้านธรรมวิทย ์ดีชูศร 3,100 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 1/06/2564 
244 ค่าวัสด ุ 4,315 4,315 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 4,315 ร้านพรพิศาล 4,315 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 11/06/2564 
245 ค่าวัสด ุ 250 250 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชยั ชยัเพชร 250 นายวุฒิชยั ชยัเพชร 250 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/06/2564 

246 
หมึกพิมพแ์ละ
กระดาษไข 

70,620 70,620 เฉพาะเจาะจง บจ.ริโซ่ (ประเทศไทย) 70,620 บจ.ริโซ่ (ประเทศไทย) 70,620 เสนอราคาที่ต่ำสุด 68/64 16/06/2564 

247 
ค่าจ้างทำฉากกั้น

ป้องกันโควิด 
2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตงการพิมพิ ์ 2,700 ร้านอ่าวตงการพิมพิ ์ 2,700 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 21/06/2564 

248 ค่าวัสด ุ 4,630 4,630 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 4,630 ร้านพรพิศาล 4,630 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 22/06/2564 

249 
ค่าจ้างปรับปรุงคู
น้ำห้องน้ำหญิง 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายวีระยุทธ ์เกื้อชว่ย 1,000 นายวีระยุทธ ์เกื้อชว่ย 1,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 22/06/2564 
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250 ซ้ือครุภัณฑ์ 1,320 1,320 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 1,320 หจก.ตรังซัพพลาย 1,320 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/06/2564 
251 ค่าวัสด ุ 7,131 7,131 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 7,131 หจก.ตรังซัพพลาย 7,131 เสนอราคาที่ต่ำสุด 58/64 27/06/2564 
252 ค่าวัสด ุ 1,140 1,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 1,140 ร้านพรพิศาล 1,140 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 29/06/2564 

253 
อินเตอร์เน็ตซิม
สำหรับนักเรียน 

62,550 62,550 เฉพาะเจาะจง ร้านน้องนุชมือถือ 62,550 ร้านน้องนุชมือถือ 62,550 เสนอราคาที่ต่ำสุด 73/64 22/07/2564 

254 
อินเตอร์เน็ตซิม
สำหรับนักเรียน 

300,000 300,000 เฉพาะเจาะจง 
บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค 
300,000 

บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค 

300,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด 74/64 22/07/2564 

255 ค่าวัสด ุ 7,329.50 7,329.50 เฉพาะเจาะจง ร้านอัมพรภัณฑ์ 7,329.50 ร้านอัมพรภัณฑ์ 7,329.50 เสนอราคาที่ต่ำสุด 72/64 22/07/2564 

256 
ค่าวัสดุอุปกรณ์

กีฬา 
9,270 9,270 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 9,270 หจก.ตรังซัพพลาย 9,270 เสนอราคาที่ต่ำสุด 78/64 23/07/2564 

257 ค่าจ้างเข้าเล่ม 280 280 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์จัง 280 ร้านพิมพ์จัง 280 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 30/07/2564 
258 ค่านำมัน 4,270 4,270 เฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 4,270 หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 4,270 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/08/2564 
259 ซ้ือครุภัณฑ์ 15,900 15,900 เฉพาะเจาะจง หจก.มายคอมตรัง 15,900 หจก.มายคอมตรัง 15,900 เสนอราคาที่ต่ำสุด 79/64 27/08/2564 
260 ค่าวัสด ุ 4,750 4,750 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์การไฟฟ้า 4,750 ร้านรุ่งทรัพย์การไฟฟ้า 4,750 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 30/06/2564 
261 หมึกพิมพ ์ 12,600 12,600 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 12,600 หจก.ตรังซัพพลาย 12,600 เสนอราคาที่ต่ำสุด 69/64 6/07/2564 
262 ค่าวัสด ุ 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 3,600 หจก.ตรังซัพพลาย 3,600 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 7/07/2564 
263 จ้างทำป้ายไวนิล 1,507 1,507 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 1,507 ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 1,507 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 19/07/2564 
264 จ้างทำป้ายไวนิล 2,994 2,994 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 2,994 ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 2,994 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 19/07/2564 

265 
ค่าจ้างทำป้าย

อะคริลิค 
6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 6,000 ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 6,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด 77/64 22/07/2564 

266 ค่าวัสด ุ 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป. คุณาศิน 2,100 ร้าน ป. คุณาศิน 2,100 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 23/07/2564 
267 ค่าวัสด ุ 6,441.40 6,441.40 เฉพาะเจาะจง ร้านอัมพรภัณฑ์ 6,441.40 ร้านอัมพรภัณฑ์ 6,441.40 เสนอราคาที่ต่ำสุด 82/64 23/07/2564 
268 ค่าวัสด ุ 260 260 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชยั ชยัเพชร 260 นายวุฒิชยั ชยัเพชร 260 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 26/07/2564 
269 ค่าน้ำมัน 6,905 6,905 เฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 6,905 หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 6,905 เสนอราคาที่ต่ำสุด 279 29/07/2564 
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270 ค่าจ้างทำสติกเกอร ์ 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 1,500 ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 1,500 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 2/08/2564 
271 ซ้ือครุภัณฑ์ 4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 4,200 หจก.ตรังซัพพลาย 4,200 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 2/08/2564 

272 
ซ้ืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 

99,998 99,998 เฉพาะเจาะจง บจ.ไซเทคเอ็ดดูเคชัน 99,998 บจ.ไซเทคเอ็ดดูเคชัน 99,998 เสนอราคาที่ต่ำสุด 71/64 2/08/2564 

273 ค่าวัสด ุ 1,675 1,675 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 1,675 ร้านพรพิศาล 1,675 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 5/08/2564 
274 ค่าน้ำมัน 5,090 5,090 เฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 5,090 หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 5,090 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 5/08/2564 

275 
ซ้ือครุภัณฑ์ โต๊ะ 
เก้าอี้ นกัเรียน 

132,800 132,800 เฉพาะเจาะจง บจ.ตรังไม้ยางพารา 132,800 บจ.ตรังไม้ยางพารา 132,800 เสนอราคาที่ต่ำสุด 62/2564 18/08/2564 

276 ซ้ือครุภัณฑ์ 15,900 15,900 เฉพาะเจาะจง หจก.มายคอมตรัง 15,900 หจก.มายคอมตรัง 15,900 เสนอราคาที่ต่ำสุด 79/64 27/08/2564 
277 ค่าวัสด ุ 320 320 เฉพาะเจาะจง บจ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย 320 บจ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย 320 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 30/08/2564 

278 
จ้างพิมพ์และเขา้

เล่มวารสาร 
43,750 43,750 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เหรียญชัย 43,750 โรงพิมพ์เหรียญชัย 43,750 เสนอราคาที่ต่ำสุด 83/64 3/09/2564 

279 
ค่าวัสดุจัดทำ

เอกสาร
ประกอบการสอน 

35,000 35,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 35,000 หจก.ตรังซัพพลาย 35,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด 80/64 8/09/2564 

280 ค่าเช่าเต็นท์ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.บริการ 2,000 ร้าน ช.บริการ 2,000 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 10/09/2564 

281 
ค่าจ้างทำป้าย
ประชาสัมพันธ ์

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 1,200 ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 1,200 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 10/09/2564 

282 ค่าวัสด ุ 720 720 เฉพาะเจาะจง บจ. ก้องกจิเภสัช 1992 720 บจ. ก้องกจิเภสัช 1992 720 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 10/09/2564 
283 ค่าวัสด ุ 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 1,300 หจก.ตรังซัพพลาย 1,300 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 10/09/2564 
284 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 1,507 1,507 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 1,507 ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 1,507 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 13/09/2564 
285 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 1,507 1,507 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 1,507 ร้านอ่าวตงการพิมพ ์ 1,507 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 13/09/2564 
286 ค่าน้ำมัน 4,390 4,390 เฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 4,390 หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 4,390 เสนอราคาที่ต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 17/09/2564 



 
 

 
 

 


