
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
ประมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
 บรมนาถบพิตร

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

2 โครงการวันปิย
มหาราช

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

3 โครงการวันปิย
มหาราช

740.00 740.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

4 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

5 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

ร้านประทีปพานิช     
ราคา 740 บาท

ร้านประทีปพานิช     
ราคา 740 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 1,100 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 1,100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 1,900 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 1,900 บาท

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,440 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,440 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,500 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,500 บาท

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปี งบประมำณ 2562
เทศบำลต ำบลห้วยยอด

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน 2562  



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
6 วัสดุก่อสร้าง 2,040.00 2,040.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

7 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

940.00 940.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

8 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

9 วัสดุเช้ือเพลิงและ  
หล่อลื น

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

10 รายจ่ายเพื อให้ได้มา
ซึ งบริการ

170.00 170.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

11 วัสดุเช้ือเพลิงและ  
หล่อลื น

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

12 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

13 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

175.00 175.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

14 วัสดุเช้ือเพลิงและ  
หล่อลื น

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 2,040 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 2,040 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 940 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 940 บาท

นายนิยม สมใจ        
ราคา 400 บาท

นายนิยม สมใจ        
ราคา 400 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
ราคา 550 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
ราคา 550 บาท

ร้านอนันต์ยนต์       
ราคา 175 บาท

ร้านอนันต์ยนต์       
ราคา 175 บาท

ร้านอนันต์ยนต์        
 ราคา 150 บาท

ร้านอนันต์ยนต์        
 ราคา 150 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 1,200 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 1,200 บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 170 บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 170 บาท

เจริญยนต์             
ราคา 100 บาท

เจริญยนต์             
ราคา 100 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
15 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

16 รายจ่ายเพื อให้ได้มา
ซึ งบริการ

1,735.00 1,735.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

17 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

18 วัสดุงานบ้านงานครัว 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

19 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,520.00 1,520.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

20 ป้ายไวนิล 891.00 891.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559             
 ราคา 3,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559             
 ราคา 3,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559           
ราคา 1,735 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559           
ราคา 1,735 บาท

สยามตรังพร้ินต้ิง
แอนด์ ไซน์              
 ราคา 840 บาท

สยามตรังพร้ินต้ิง
แอนด์ ไซน์              
 ราคา 840 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน             
ราคา 650 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน             
ราคา 650 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 1,520 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 1,520 บาท

ห้วยยอดไวนิล        
ราคา 891 บาท

ห้วยยอดไวนิล        
ราคา 891 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
21 ค่าบ่ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม
1,065.00 1,065.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

22 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

3,055.00 3,055.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

23 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

24 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,685.00 1,685.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

25 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

26 วัสดุก่อสร้าง 315.65 315.65 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

27 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

28 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

นางวรรณีย์   ภู่จิร
เกษม ราคา 1,685 
บาท

นางวรรณีย์   ภู่จิร
เกษม ราคา 1,685 
บาท

นายวิจิตร สัตย์ซื อ    
ราคา 2,000 บาท

นายวิจิตร สัตย์ซื อ    
ราคา 2,000 บาท

ร้านสุทัย               
ราคา 315.65 บาท

ร้านสุทัย               
ราคา 315.65 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 1,065 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 1,065 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล                   
ราคา 3,055 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล                   
ราคา 3,055 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 4,400 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 4,400 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 3,000 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 3,000 บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
  ราคา 160 บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
  ราคา 160 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
29 วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง
200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

30 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

31 วัสดุเช้ือเพลิงและ  
หล่อลื น

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

32 วัสดุเช้ือเพลิงและ  
หล่อลื น

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

33 วัสดุเช้ือเพลิงและ  
หล่อลื น

225.00 225.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

34 วัสดุเช้ือเพลิงและ  
หล่อลื น

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

35 วัสดุก่อสร้าง 3,020.00 3,020.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

36 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น

2,430.00 2,430.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 225 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 225 บาท

ร้านธนพล            
ราคา 900 บาท

ร้านธนพล            
ราคา 900 บาท

ร้านธนพล            
ราคา 3,020 บาท

ร้านธนพล            
ราคา 3,020 บาท

ร้านห้วยยอดเครื องตัด
 หญ้า                   
ราคา 1,450 บาท

ร้านห้วยยอดเครื องตัด
 หญ้า                   
ราคา 1,450 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 1,900 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 1,900 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 150 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 150 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 200 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 200 บาท

โอลิแอนเดอร์       
ราคา 2,430 บาท

โอลิแอนเดอร์       
ราคา 2,430 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
37 โครงการแข่งขันกีฬา 

เปตอง
700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

38 โครงการแข่งขันกีฬา 
เปตอง

1,985.00 1,985.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

39 โครงการแข่งขันกีฬา 
เปตอง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

40 โครงการแข่งขันกีฬา 
เปตอง

2,010.00 2,010.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

41 โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

1,230.00 1,230.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

42 โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -นางสาวจิตนภา เบญจ
วัฒนากุล               
ราคา 750 บาท

นางสาวจิตนภา เบญจ
วัฒนากุล               
ราคา 750 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พี
เอสเค สปอร์ต 
(ประเทศไทย) ราคา 
3,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พี
เอสเค สปอร์ต 
(ประเทศไทย) ราคา 
3,000 บาท

นายสมชาย เสียง
หลาย ราคา 2,010 
บาท

นายสมชาย เสียง
หลาย ราคา 2,010 
บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,230 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,230 บาท

สยามตรังพร้ินต้ิง
แอนด์ ไซน์             
 ราคา 700 บาท

สยามตรังพร้ินต้ิง
แอนด์ ไซน์             
 ราคา 700 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,985 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,985 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
43 โครงการจัดงาน

ประเพณีลากพระ
1,968.00 1,968.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

44 โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

45 โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

46 โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

47 โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

48 โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

2,379.00 2,379.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

49 โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

50 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

นางสาวธณัฐตา ขาว
นิ ม ราคา 1,750 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 1,968 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 1,968 บาท

นางจิราทิพย์ ลีละ
วิวัฒน์ ราคา 1,500 
บาท

นางจิราทิพย์ ลีละ
วิวัฒน์ ราคา 1,500 
บาท

ร้านก่อเกียรติ          
 ราคา 2,379 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
 ราคา 2,379 บาท

ร้านสุทัย             
ราคา 1,284 บาท

ร้านสุทัย             
ราคา 1,284 บาท

นางจิราทิพย์ ลีละ
วิวัฒน์ ราคา 1,500 
บาท

นางจิราทิพย์ ลีละ
วิวัฒน์ ราคา 1,500 
บาท

ร้านสุทัย                
ราคา 3,531 บาท

ร้านสุทัย                
ราคา 3,531 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
 ราคา 4,400 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
 ราคา 4,400 บาท

นางสาวธณัฐตา ขาว
นิ ม ราคา 1,750 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
51 โครงการจัดงาน

ประเพณีลอยกระทง
1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

52 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

53 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

54 โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

45,400.00 45,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 5/2562       
ลว. 8 ต.ค. 61

55 โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 6/2562       
ลว. 8 ต.ค. 61

56 โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 8/2562       
ลว. 14 ต.ค. 61

57 โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 50/2562     
ลว. 24 ต.ค. 61

ช. รุ่งภัณฑ์           
ราคา 5,400 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์           
ราคา 5,400 บาท

นางรวยรัชต์ พานิชกุล
ราคา 45,400 บาท

นางรวยรัชต์ พานิชกุล
ราคา 45,400 บาท

นายประทีป พูลสุด   
ราคา 45,000 บาท

นายประทีป พูลสุด   
ราคา 45,000 บาท

นายประสิทธ์ิ แทน
สุวรรณ               
ราคา 9,000 บาท

นายประสิทธ์ิ แทน
สุวรรณ               
ราคา 9,000 บาท

นางจิราทิพย์ ลีละ
วิวัฒน์ ราคา 1,500 
บาท

นางจิราทิพย์ ลีละ
วิวัฒน์ ราคา 1,500 
บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 1,800 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 1,800 บาท

พีเอส ยางยนต์       
ราคา 4,500 บาท

พีเอส ยางยนต์       
ราคา 4,500 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
58 โครงการวันคล้ายวัน

สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
ประมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
 บรมนาถบพิตร

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 20/2562     
ลว. 8 ต.ค. 61

59 วัสดุเช้ือเพลิงและ  
หล่อลื น

20,175.00 20,175.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 36/2562     
ลว. 12 ต.ค. 61

60 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 40/2562     
ลว. 16 ต.ค. 61

61 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง  -

62 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง  -

63 วัสดุส่านักงาน 1,056.00 1,056.00 เฉพาะเจาะจง  -

64 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,958.00 1,958.00 เฉพาะเจาะจง  -

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47                    
ราคา 10,500 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47                    
ราคา 10,500 บาท

ห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน               
ราคา 20,175 บาท

ห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน               
ราคา 20,175 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 7,400 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 7,400 บาท

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 1,200 บาท
ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 2,800 บาท
ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 1,056 บาท
ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 1,958 บาท

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 1,200 บาท
ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 2,800 บาท
ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 1,056 บาท
ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 1,958 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
65 วัสดุงานบ้านงานครัว 910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง  -

66 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 3,088.00 3,088.00 เฉพาะเจาะจง  -

67 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง  -

68 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง  -

69 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง  -

70 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง  -

71 วัสดุส่านักงาน 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง  -

72 วัสดุส่านักงาน 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง  -

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง  ราคา 3,088 
บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง  ราคา 650 บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 2,200 
บาท

ร้านตุ๊กการเบาะ      
ราคา 1,800 บาท

โรงพิมพ์กว้องว้า      
ราคา 1,605 บาท

โรงพิมพ์กว้องว้า      
ราคา 4,280 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 3,000 บาท

ร้านประทีปพานิช    
ราคา 910 บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง  ราคา 650 บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 2,200 
บาท

ร้านตุ๊กการเบาะ      
ราคา 1,800 บาท
ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 3,000 บาท
โรงพิมพ์กว้องว้า      
ราคา 4,280 บาท
โรงพิมพ์กว้องว้า      
ราคา 1,605 บาท

ร้านประทีปพานิช    
ราคา 910 บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง  ราคา 3,088 
บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
73 วัสดุส่านักงาน 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง  -

74 รายจ่ายเพื อให้ได้มา
ซึ งบริการ

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง  -

75 รายจ่ายเพื อให้ได้มา
ซึ งบริการ

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง  -

76 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง  -

77 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

2,890.00 2,890.00 เฉพาะเจาะจง  -

78 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

2,890.00 2,890.00 เฉพาะเจาะจง  -

79 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

4,080.00 4,080.00 เฉพาะเจาะจง  -

80 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง  -

81 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

2,420.00 2,420.00 เฉพาะเจาะจง  -

82 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง  -

พีเอส ยางยนต์        
ราคา 800 บาท

โรงพิมพ์กว้องว้า      
ราคา 1,605 บาท

พีเอส ยางยนต์         
ราคา 800 บาท
พีเอส ยางยนต์        
ราคา 500 บาท
พีเอส ยางยนต์       
ราคา 2,890 บาท
พีเอส ยางยนต์        
ราคา 2,890 บาท
พีเอส ยางยนต์        
ราคา 4,080 บาท
พีเอส ยางยนต์        
ราคา 1,250 บาท

นายสุริยัน กิจสวน    
ราคา 2,400 บาท

พีเอส ยางยนต์         
ราคา 2,420 บาท

พีเอส ยางยนต์        
ราคา 4,080 บาท
พีเอส ยางยนต์        
ราคา 1,250 บาท
พีเอส ยางยนต์         
ราคา 2,420 บาท
นายสุริยัน กิจสวน    
ราคา 2,400 บาท

โรงพิมพ์กว้องว้า      
ราคา 1,605 บาท
พีเอส ยางยนต์        
ราคา 800 บาท
พีเอส ยางยนต์         
ราคา 800 บาท
พีเอส ยางยนต์        
ราคา 500 บาท
พีเอส ยางยนต์       
ราคา 2,890 บาท
พีเอส ยางยนต์        
ราคา 2,890 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
83 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,749.00 3,749.00 เฉพาะเจาะจง  -

84 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,613.00 1,613.00 เฉพาะเจาะจง  -

85 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,613.00 1,613.00 เฉพาะเจาะจง  -

86 วัสดุก่อสร้าง 532.00 532.00 เฉพาะเจาะจง  -

87 วัสดุก่อสร้าง 532.00 532.00 เฉพาะเจาะจง  -

88 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง  -

89 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง  -

90 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง  -

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 1,613 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 532 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 532 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,900 บาท

โรงพยาบาลห้วยยอด 
 ราคา 3,000 บาท

นายวิจิตร สัตย์ซื อ    
ราคา 600 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 1,613 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 3,749 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 1,613 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 532 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 532 บาท

โรงพยาบาลห้วยยอด 
 ราคา 3,000 บาท
ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,900 บาท

นายวิจิตร สัตย์ซื อ    
ราคา 600 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 3,749 บาท
นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 1,613 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
91 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง  -

92 วัสดุส่านักงาน 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง  -

93 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง  -

94 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง  -

95 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง  -

96 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง  -

97 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง  -

ร้านธนพล             
ราคา 1,250 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 880 บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
 ราคา 400 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 700 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 2,300 บาท

ร้านอนันต์ยนต์       
ราคา 6230 บาท
นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 600 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 700 บาท

ร้านธนพล             
ราคา 1,250 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 2,300 บาท

ร้านอนันต์ยนต์       
ราคา 6230 บาท
นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 600 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 880 บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
 ราคา 400 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
98 ค่าบ่ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม
4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง  -

99 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง  -

100 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,222.00 3,222.00 เฉพาะเจาะจง  -

101 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

670.00 670.00 เฉพาะเจาะจง  -

102 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

2,680.00 2,680.00 เฉพาะเจาะจง  -

103 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

730.00 730.00 เฉพาะเจาะจง  -

104 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง  -

105 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง  -

106 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง  -

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 730 บาท
ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 1,700 บาท
นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 140 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 2,200 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 4,000 บาท

นายนิกร ประสงค์ผล 
ราคา 4,000 บาท

นางวรรณีย์   ภู่จิร
เกษม ราคา 3,222 
บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 670 บาท
ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 2,680 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 730 บาท
ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 1,700 บาท
นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 140 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 2,200 บาท

นายนิกร ประสงค์ผล 
ราคา 4,000 บาท
ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 4,000 บาท
นางวรรณีย์   ภู่จิร
เกษม ราคา 3,222 
บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 670 บาท
ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 2,680 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
107 วัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อลื น
4,670.00 4,670.00 เฉพาะเจาะจง  -

108 ค่าใช้จ่ายการแข่งขัน
กีฬาเปตอง

1,125.00 1,125.00 เฉพาะเจาะจง  -

109 ค่าจ้างตกแต่งสถานที 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง  -

110 ค่าจ้างตกแต่งสถานที 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง  -

111 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณีลอย
กระทง

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง  -

112 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณีลอย
กระทง

4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง  -

113 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณีลอย
กระทง

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง  -

นายวีระยุทธ์ สุวรรณ
โณ ราคา 1,900 บาท

นางรวยรัชต์ พานิชกุล
 ราคา 2,500 บาท

นางสาวจิตนภา เบญจ
วัฒนากุล              
ราคา 750 บาท

นางสมฤดี ผ่องล่าเจืยก
 ราคา 4,550 บาท

นายเสริมศักด์ิ จันทระ
 ราคา 1,800 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 4,670 บาท
นางสาวสุวิมล สามทิศ
 ราคา 1,125 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 4,670 บาท
นางสาวสุวิมล สามทิศ
 ราคา 1,125 บาท

นายวีระยุทธ์ สุวรรณ
โณ ราคา 1,900 บาท

นางรวยรัชต์ พานิชกุล
 ราคา 2,500 บาท

นางสาวจิตนภา เบญจ
วัฒนากุล              
ราคา 750 บาท

นางสมฤดี ผ่องล่าเจืยก
 ราคา 4,550 บาท

นายเสริมศักด์ิ จันทระ
 ราคา 1,800 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
114 ค่าใช้จ่ายในการจัด

งานประเพณีลอย
กระทง

2,805.00 2,805.00 เฉพาะเจาะจง  -

115 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

3,559.36 3,559.36 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

116 วัสดุส่านักงาน 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

117 วัสดุส่านักงาน 2,980.00 2,980.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

118 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,448.00 2,448.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 2,980 บาท

ร้านก่อเกียรติ       
ราคา 2,448 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 2,980 บาท

ร้านก่อเกียรติ       
ราคา 2,448 บาท

บริษัท โตโยต้าเมือง
ตรังผู้จ่าหน่ายโตโยต้า
 จ่ากัด                
ราคา 3,559.36 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด  
ตรังซัพพลาย          
ราคา 1,350 บาท

บริษัท โตโยต้าเมือง
ตรังผู้จ่าหน่ายโตโยต้า
 จ่ากัด                
ราคา 3,559.36 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด  
ตรังซัพพลาย          
ราคา 1,350 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์            
ราคา 2,805 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์            
ราคา 2,805 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
119 วัสดุส่านักงาน 4,549.90 4,549.90 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

120 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

121 วัสดุก่อสร้าง 4,320.66 4,320.66 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

122 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

2,360.00 2,360.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

123 โครงการจัดงานวัน
ข้ึนปีใหม่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

124 วัสดุก่อสร้าง 2,557.30 2,557.30 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

นายชัยเจริญ แสงแก้ว
 ราคา 1,000 บาท

ร้านสุทัย                
ราคา 2,557.30 บาท

นายชัยเจริญ แสงแก้ว
 ราคา 1,000 บาท

ร้านสุทัย                
ราคา 2,557.30 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 2,360 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด แมก
เนติก                 

ราคา 4,320.66 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด แมก
เนติก                 

ราคา 4,320.66 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 2,360 บาท

โรงพิมพ์อาสารักษา 
ดินแดน กรมการ
ปกครอง              
ราคา 4,549.90 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 3,800 บาท

โรงพิมพ์อาสารักษา 
ดินแดน กรมการ
ปกครอง              
ราคา 4,549.90 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 3,800 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
125 วัสดุคอมพิวเตอร์ 940.00 940.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

126 โครงการอบรม
สัมมนาผู้สูงอายุ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

127 โครงการอบรม
สัมมนาผู้สูงอายุ

1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

128 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,380.00 3,380.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

129 วัสดุก่อสร้าง 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

130 วัสดุก่อสร้าง 3,810.00 3,810.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

131 ค่าบ่ารุงรักษา       
และซ่อมแซม

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

132 ค่าบ่ารุงรักษา       
และซ่อมแซม

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

นางสมถวิล โปซิว     
ราคา 1,260 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 3,380 บาท

นางสมถวิล โปซิว     
ราคา 1,260 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 3,380 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 940 บาท

น.ส.อาภรณ์   น้อย
แสง ราคา 4,000 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 940 บาท

น.ส.อาภรณ์   น้อย
แสง ราคา 4,000 
บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 2,500 บาท
ร้านอนันต์ยนต์        
ราคา 450 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 2,500 บาท
ร้านอนันต์ยนต์        
ราคา 450 บาท

ร้านธนพล             
ราคา 2,800 บาท

ร้านธนพล             
ราคา 3,810 บาท

ร้านธนพล             
ราคา 2,800 บาท

ร้านธนพล             
ราคา 3,810 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
133 วัสดุก่อสร้าง 830.00 830.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

134 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

740.00 740.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

135 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

136 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

137 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

138 วัสดุก่อสร้าง 1,125.00 1,125.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

139 วัสดุก่อสร้าง 1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

นางวรรณีย์   ภู่จิร
เกษม ราคา 2,100 
บาท

ร้านธนพล             
ราคา 1,125 บาท

นางวรรณีย์   ภู่จิร
เกษม ราคา 2,100 
บาท

ร้านธนพล             
ราคา 1,125 บาท

นางวรรณีย์   ภู่จิร
เกษม ราคา 2,160 
บาท

พีเอส ยางยนต์      
ราคา 1,800 บาท

พีเอส ยางยนต์      
ราคา 1,800 บาท

นางวรรณีย์   ภู่จิร
เกษม ราคา 2,160 
บาท

ร้านห้วยยอดเครื องตัด
 หญ้า                 
ราคา 830 บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
 ราคา 740 บาท

ร้านห้วยยอดเครื องตัด
 หญ้า                 
ราคา 830 บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
 ราคา 740 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์            
ราคา 1,780 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์            
ราคา 1,780 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
140 วัสดุก่อสร้าง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

141 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

142 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

143 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

144 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

145 วัสดุก่อสร้าง 4,860.00 4,860.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

146 โครงการจัดงานวัน
ข้ึนปีใหม่

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

147 โครงการจัดงานวัน
ข้ึนปีใหม่

570.00 570.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 570 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 570 บาท

ร้านธนพล             
ราคา 4,860 บาท

นางจิราทิพย์ ลีละ
วิวัฒน์ ราคา 1,500 
บาท

ร้านธนพล             
ราคา 4,860 บาท

นางจิราทิพย์ ลีละ
วิวัฒน์ ราคา 1,500 
บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
 ราคา 650 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 120 บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
 ราคา 650 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 120 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
ราคา 360 บาท
ร้านแสงเจริญการยาง 
ราคา 800 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
ราคา 360 บาท
ร้านแสงเจริญการยาง 
ราคา 800 บาท

ร้านธนพล             
ราคา 1,200 บาท

ร้านธนพล             
ราคา 1,200 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
148 โครงการจัดงานวัน

ข้ึนปีใหม่
1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

149 โครงการจัดงานวัน
ข้ึนปีใหม่

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

150 ค่าเช่าผ้าคลุมเก้าอ้ี 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

151 โครงการจัดงานวัน
ข้ึนปีใหม่

5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 161/2562   
ลว. 11 ธ.ค. 2561

152 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

8,070.00 8,070.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 162/2562   
ลว. 11 ธ.ค. 2561

153 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 163/2562   
ลว. 11 ธ.ค. 2561

154 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

8,440.00 8,440.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 164/2562   
ลว. 11 ธ.ค. 2561

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 1,600 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 1,600 บาท

แสงเจริญการยาง     
ราคา 5,700 บาท
ห้วยยอดเครื องตัด
หญ้า ราคา 8,440 
บาท

แสงเจริญการยาง     
ราคา 5,700 บาท
ห้วยยอดเครื องตัด
หญ้า ราคา 8,440 
บาท

ช. รุ่งภัณฑ์            
ราคา 5,300 บาท
ห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน             
ราคา 8,070 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์            
ราคา 5,300 บาท
ห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน             
ราคา 8,070 บาท

นางก้ิมอ้ิง  ฮ่อสกุล    
ราคา 150 บาท
นางจิราทิพย์ ลีละ
วิวัฒน์ ราคา 1,500 
บาท

นางก้ิมอ้ิง  ฮ่อสกุล    
ราคา 150 บาท
นางจิราทิพย์ ลีละ
วิวัฒน์ ราคา 1,500 
บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
155 โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

7,574.00 7,574.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 167/2562   
ลว. 12 ธ.ค. 2561

156 วัสดุการเกษตร 24,600.00 24,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 171/2562   
ลว. 13 ธ.ค. 2561

157 วัสดุก่อสร้าง 6,607.25 6,607.25 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 172/2562   
ลว. 13 ธ.ค. 2561

158 วัสดุก่อสร้าง 81,600.00 81,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 177/2562   
ลว. 17 ธ.ค. 2561

159 ค่าถ่ายเอกสาร 5,811.00 5,811.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 56/2562     
ลว. 11 ธ.ค. 2561

160 ป้ายไวนิล 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

161 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

ร้านสุทัย                
ราคา 6,607.25
น้องวัสดุก่อสร้าง       
 ราคา 81,600 บาท

ร้านสุทัย                
ราคา 6,607.25
น้องวัสดุก่อสร้าง       
 ราคา 81,600 บาท

บรรณกิจธงชัย 47    
  ราคา 7,574 บาท

มณีโชติการเกษตร     
 ราคา 24,600 บาท

บรรณกิจธงชัย 47    
  ราคา 7,574 บาท

มณีโชติการเกษตร     
 ราคา 24,600 บาท

ห้วยยอดไวนิล        
ราคา 900 บาท

ห้วยยอดไวนิล        
ราคา 900 บาท

นางสาวจิตนภา     
เบญจวัฒนากุล       
ราคา 800 บาท

นางสาวจิตนภา     
เบญจวัฒนากุล       
ราคา 800 บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 5,811 
บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 5,811 
บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
162 รายจ่ายเพื อให้ได้มา

ซึ งบริการ
300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

163 โครงการแนะแนว
การศึกษาต่อ

4,930.00 4,930.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

164 โครงการแนะแนว
การศึกษาต่อ

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

165 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

166 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

167 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

168 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

169 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

1,030.00 1,030.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

นางก้ิมอ้ิง  ฮ่อสกุล    
ราคา 2,900 บาท

นางก้ิมอ้ิง  ฮ่อสกุล    
ราคา 2,900 บาท

นางดวง พงศ์พัฒน
พาณิชย์               
ราคา 100 บาท

นางดวง พงศ์พัฒน
พาณิชย์               
ราคา 100 บาท

นางสาวจิตนภา เบญจ
วัฒนากุล              
ราคา 720 บาท

นางสาวจิตนภา เบญจ
วัฒนากุล              
ราคา 720 บาท

สยามตรังพร้ินต้ิง
แอนด์ไซน์               
   ราคา 300 บาท

สยามตรังพร้ินต้ิง
แอนด์ไซน์               
   ราคา 300 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 4,930 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 4,930 บาท

บัดด้ี  การพิมพ์        
ราคา 900 บาท

บัดด้ี  การพิมพ์        
ราคา 900 บาท

นางสาวจิตนภา เบญจ
วัฒนากุล              
ราคา 720 บาท

นางสาวจิตนภา เบญจ
วัฒนากุล              
ราคา 720 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,030 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,030 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
170 โครงการจัดงาน

ประเพณีตรุษจีน
3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

171 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

172 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

173 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

174 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,658.00 4,658.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

175 วัสดุส่านักงาน 2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

176 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 4,658 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 4,658 บาท

สยามตรังพร้ินต้ิง
แอนด์ ไซน์              
 ราคา 2,520 บาท

สยามตรังพร้ินต้ิง
แอนด์ ไซน์              
 ราคา 2,520 บาท

นายภานุพงษ์ เขียว
จันทร์ ราคา 1,600 
บาท

นายภานุพงษ์ เขียว
จันทร์ ราคา 1,600 
บาท

นายประสิทธ์ิ แทน
สุวรรณ                
ราคา 4,500 บาท

นายประสิทธ์ิ แทน
สุวรรณ                
ราคา 4,500 บาท

นางก้ิมอ้ิง  ฮ่อสกุล    
ราคา 300 บาท

นางก้ิมอ้ิง  ฮ่อสกุล    
ราคา 300 บาท

นางจิราทิพย์ ลีละ
วิวัฒน์ ราคา 1,500 
บาท

นางจิราทิพย์ ลีละ
วิวัฒน์ ราคา 1,500 
บาท

นางอรอุมา ช่วยสง    
ราคา 3,100 บาท

นางอรอุมา ช่วยสง    
ราคา 3,100 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
177 โครงการจัดงาน

ประเพณีตรุษจีน
4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

178 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

179 ป้ายไวนิล 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

180 วัสดุส่านักงาน 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

181 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

665.00 665.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

182 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

183 วัสดุก่อสร้าง 3,089.00 3,089.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

184 รายจ่ายเพื อให้ได้มา
ซึ งบริการ

535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 3,089 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 3,089 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด     
ณฐมน 2559        
ราคา 535 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด     
ณฐมน 2559        
ราคา 535 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,600 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,600 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 665 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 665 บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
 ราคา 800 บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
 ราคา 800 บาท

นางสาวจิตนภา เบญจ
วัฒนากุล              
ราคา 4,200 บาท

นางสาวจิตนภา เบญจ
วัฒนากุล              
ราคา 4,200 บาท

นายชัยยันต์  ยุ้นช้ัน   
 ราคา 160 บาท

นายชัยยันต์  ยุ้นช้ัน   
 ราคา 160 บาท

ห้วยยอดไวนิล        
ราคา 800 บาท

ห้วยยอดไวนิล        
ราคา 800 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
185 วัสดุส่านักงาน 1,040.00 1,040.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

186 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

187 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,990.00 3,990.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

188 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

570.00 570.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

189 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

525.00 525.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

190 โครงการคัดแยกขยะ
และท่าปุ๋ยหมัก

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

191 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

192 รายจ่ายเพื อให้ได้มา
ซึ งบริการ

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

193 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

194 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

3,375.69 3,375.69 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,040 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,040 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 3,200 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 3,200 บาท

พีเอส ยางยนต์        
ราคา 2,750 บาท

พีเอส ยางยนต์        
ราคา 2,750 บาท

องค์การเภสัชกรรม    
ราคา 3,375.69 บาท

องค์การเภสัชกรรม    
ราคา 3,375.69 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 525 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 525 บาท

นายเสริมศักด์ิ จันทระ
ราคา 1,500 บาท

นายเสริมศักด์ิ จันทระ
ราคา 1,500 บาท

นายวิจิตร สัตย์ซื อ    
ราคา 2,000 บาท

นายวิจิตร สัตย์ซื อ    
ราคา 2,000 บาท

แมวยานยนต์          
ราคา 320 บาท

แมวยานยนต์          
ราคา 320 บาท

เอ.ไอ คอมพิวเตอร์    
ราคา 3,990 บาท

เอ.ไอ คอมพิวเตอร์    
ราคา 3,990 บาท

ร้านอนันต์ยนต์        
ราคา 570 บาท

ร้านอนันต์ยนต์        
ราคา 570 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
195 วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง
950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

196 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

1,310.00 1,310.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

197 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

198 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

1,540.80 1,540.80 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

199 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

200 รายจ่ายเพื อให้ได้มา
ซึ งบริการ

570.00 570.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

201 วัสดุส่านักงาน 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

202 โครงการหนูน้อย
เรียนรู้สู่โลกว้าง

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

203 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

โรงพิมพ์กว้องว้า       
ราคา 1,498 บาท

โรงพิมพ์กว้องว้า       
ราคา 1,498 บาท

สยามตรังพร้ินต้ิง
แอนด์ไซน์              
 ราคา 500 บาท

สยามตรังพร้ินต้ิง
แอนด์ไซน์              
 ราคา 500 บาท

ร้านห้วยยอดเครื องตัด
 หญ้า                  
ราคา 640 บาท

ร้านห้วยยอดเครื องตัด
 หญ้า                  
ราคา 640 บาท

ร้านสุทัย              
ราคา 1,540.80 บาท

ร้านสุทัย              
ราคา 1,540.80 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 2,800 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 2,800 บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 570 บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 570 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 950 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 950 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
 ราคา 1,310 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
 ราคา 1,310 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 3,150 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 3,150 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
204 วัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อลื น
1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

205 ครุภัณฑ์การเกษตร 37,840.00 37,840.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.175/2562   
ลว. 14 ธ.ค. 2562

206 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

94,800.00 94,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.183/2562   
ลว.19 ธ.ค. 2562

207 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

8,070.00 8,070.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.184/2562   
ลว. 19 ธ.ค. 2562

208 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.55/2562    
ลว. 11 ธ.ค. 2562

209 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

14,987.00 14,987.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.191/2562   
ลว. 26 ธ.ค. 2562

210 วัสดุก่อสร้าง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.194/2562   
ลว. 26 ธ.ค. 2562

211 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

25,425.00 25,425.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.195/2562   
ลว. 26 ธ.ค. 2562

212 วัสดุส่านักงาน 12,830.00 12,830.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.198/2562   
ลว. 2 ม.ค. 2562

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 12,000 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 12,000 บาท

ร้านประทีปพานิช    
ราคา 25,425 บาท

ร้านประทีปพานิช    
ราคา 25,425 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 12,830 
บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 12,830 
บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน             
ราคา 8,070 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน             
ราคา 8,070 บาท

นายทวี ฉุ้นย่อง       
ราคา 5,000 บาท

นายทวี ฉุ้นย่อง       
ราคา 5,000 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 14,987 
บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 14,987 
บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 1,800 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 1,800 บาท

สังขวิทย์  ภูมิทัศน์     
ราคา 37,840 บาท

สังขวิทย์  ภูมิทัศน์     
ราคา 37,840 บาท

ภัณฑกิจ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส              
ราคา 94,800 บาท

ภัณฑกิจ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส              
ราคา 94,800 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
213 สีทาถนน 54,840.00 54,840.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.199/2562   

ลว. 2 ม.ค. 2562
214 โครงการจัดงานวัน

เด็กแห่งชาติ
48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.204/2562   

ลว. 3 ม.ค. 2562
215 โครงการจัดงาน

ประเพณีตรุษจีน
35,810.00 35,810.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.203/2562   

ลว. 3 ม.ค. 2562
216 โครงการจัดงานวัน

เด็กแห่งชาติ
5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.61/2562     

ลว. 26 ธ.ค. 2562
217 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ-

เก้าอ้ีปูนป้ัน
20,300.00 20,300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.173/2562   

ลว. 17 ธ.ค. 2562

218 โต๊ะ-เก้าอ้ี ปูนป้ัน  
(สวนต่าหนักรื นรมย์
และสวนราชพฤกษ์)

18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.190/2562   
ลว. 26 ธ.ค. 2562

219 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

8,070.00 8,070.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.192/2562   
ลว. 26 ธ.ค. 2562

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน             
ราคา 8,070 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน             
ราคา 8,070 บาท

นายทวี ฉุ้นย่อง       
ราคา 5,000 บาท

นายทวี ฉุ้นย่อง       
ราคา 5,000 บาท

นางสาวเดือนนภา 
ว่องสนั นศิลป์          
ราคา 20,300 บาท

นางสาวเดือนนภา 
ว่องสนั นศิลป์          
ราคา 20,300 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
ราคา 18,800 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
ราคา 18,800 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 54,840 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 54,840 บาท

นางสมฤดี ผ่องล่าเจืยก
 ราคา 48,000 บาท

นางสมฤดี ผ่องล่าเจืยก
 ราคา 48,000 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 35,810 
บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 35,810 
บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
220 โครงการจัดงาน

ประเพณีตรุษจีน
25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.72/2562     

ลว. 8 ม.ค. 2562

221 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.228/2562   
ลว. 10 ม.ค. 2562

222 วัสดุส่านักงาน 75,600.00 75,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.200/2562   
ลว. 3 ม.ค. 2562

223 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.73/2562     
ลว. 9 ม.ค. 2562

224 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.223/2562   
ลว. 9 ม.ค. 2562

225 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.224/2562  
ลว. 10 ม.ค. 2562

226 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

5,060.00 5,060.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.225/2562   
ลว. 10 ม.ค. 2562

นายสุริเยศ เลาห
ประภานนท์           
ราคา 25,000 บาท

นายสุริเยศ เลาห
ประภานนท์           
ราคา 25,000 บาท

ทุ่งสงเซฟต้ีกลาส      
ราคา 29,500 บาท

ทุ่งสงเซฟต้ีกลาส      
ราคา 29,500 บาท

B.K. ก๊ิฟช๊อป          
ราคา 6,000 บาท

B.K. ก๊ิฟช๊อป          
ราคา 6,000 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 5,060 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 5,060 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด บ๊ิ
กโฮมเฟอร์นิเจอร์พาร์
คมอลล์               
ราคา 75,600 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด บ๊ิ
กโฮมเฟอร์นิเจอร์พาร์
คมอลล์               
ราคา 75,600 บาท

นายทวี ฉุ้นย่อง       
ราคา 70,000 บาท

นายทวี ฉุ้นย่อง       
ราคา 70,000 บาท

บริษัท เจริญทรัพย์ 
พาณิชย์ 2015 จ่ากัด
 ราคา 13,200 บาท

บริษัท เจริญทรัพย์ 
พาณิชย์ 2015 จ่ากัด
 ราคา 13,200 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
227 โครงการจัดงาน

ประเพณีตรุษจีน
15,480.00 15,480.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.227/2562   

ลว. 10 ม.ค. 2562
228 วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,770.00 15,770.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.231/2562   

ลว. 14 ม.ค. 2562

229 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

24,800.00 24,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.232/2562   
ลว. 14 ม.ค. 2562

230 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.233/2562   
ลว. 14 ม.ค. 2562

231 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.70/2562    
ลว. 8 ม.ค. 2562

232 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.71/2562     
ลว. 8 ม.ค. 2562

233 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

12,520.00 12,520.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.74/2562    
ลว. 9 ม.ค. 2562

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559           
ราคา 15,770 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559           
ราคา 15,770 บาท

นายชาญวิทย์ ทิพกอง
ลาส                   
ราคา 24,800 บาท

นายชาญวิทย์ ทิพกอง
ลาส                   
ราคา 24,800 บาท

ภัณฑกิจ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส              
ราคา 34,200 บาท

ภัณฑกิจ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส              
ราคา 34,200 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์            
ราคา 15,480 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์            
ราคา 15,480 บาท

นายประสิทธ์ิ แทน
สุวรรณ                
ราคา 10,000 บาท

นายประสิทธ์ิ แทน
สุวรรณ                
ราคา 10,000 บาท

นายประสิทธ์ิ แทน
สุวรรณ               
ราคา 10,500 บาท

นายประสิทธ์ิ แทน
สุวรรณ               
ราคา 10,500 บาท

นางรวยรัชต์ พานิชกุล
 ราคา 12,520 บาท

นางรวยรัชต์ พานิชกุล
 ราคา 12,520 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
234 ค่าบ่ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม
17,480.00 17,480.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.77/2562    

ลว. 15 ม.ค. 2562
235 โครงการจัดงาน

ประเพณีตรุษจีน
66,782.00 66,782.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.76/2562    

ลว. 15 ม.ค. 2562
236 วัสดุก่อสร้าง 32,090.00 32,090.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.234/2562   

ลว. 15 ม.ค. 2562
237 วัสดุส่านักงาน 22,330.00 22,330.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.235/2562    

ลว. 15 ม.ค. 2562
238 วัสดุไฟฟ้า 6,224.00 6,224.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.226/2562    

ลว. 10 ม.ค. 2562
239 โครงการจัดงาน

ประเพณีตรุษจีน
6,440.00 6,440.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.237/2562   

ลว.16 ม.ค.62
240 วัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อลื น
12,105.00 12,105.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.242/2562    

ลว. 17 ม.ค. 2562

241 วัสดุก่อสร้าง 12,902.00 12,902.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.243/2562    
ลว. 17 ม.ค. 2562

242 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ-
เก้าอ้ีปูนป้ัน

52,600.00 52,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.174/2562    
ลว. 17 ธ.ค. 2561

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 22,330 
บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 22,330 
บาทร้านก่อเกียรติ          

ราคา 6,224 บาท
ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 6,224 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 6440 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 6440 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 17,520 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 17,520 บาท

ห้วยยอดไวนิล         
ราคา 66,782 บาท

ห้วยยอดไวนิล         
ราคา 66,782 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 32,090 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 32,090 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน             
ราคา 12,105 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน             
ราคา 12,105 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 12,902 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 12,902 บาท

นางสาวเดือนนภา 
ว่องสนั นศิลป์         
ราคา 52,600 บาท

นางสาวเดือนนภา 
ว่องสนั นศิลป์         
ราคา 52,600 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
243 โครงการจัดงาน

ประเพณีตรุษจีน
7,995.00 7,995.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.245/2562    

ลว. 21 ม.ค. 2562
244 โครงการจัดงาน

ประเพณีตรุษจีน
14,240.00 14,240.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.244/2562    

ลว. 18 ม.ค. 2562
245 วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,260.00 22,260.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 249/2562 

ลว. 22 ม.ค. 2562

246 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 74,848.00 74,848.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 257/2562   
ลว. 25 ม.ค. 2562

247 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

8,070.00 8,070.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 258/2562   
ลว. 25 ม.ค. 2562

248 ท่าตู้เก็บเอกสาร 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 83/2562     
ลว. 25 ม.ค. 2562

249 ตัดต้นไม้ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 85/2562     
ลว. 28 ม.ค. 2562

250 วัสดุการเกษตร 38,300.00 38,300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 261/2562   
ลว. 28 ม.ค. 2562

251 วัสดุก่อสร้าง 60,950.00 60,950.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 262/2562   
ลว. 30 ม.ค. 2562

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด
ราคา 74,848 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด
ราคา 74,848 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน            
ราคา 8,070 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน            
ราคา 8,070 บาท

นายสิทธิกร ชูเอียด   
ราคา 6,600 บาท

นายสิทธิกร ชูเอียด   
ราคา 6,600 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 7,995 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 7,995 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 14,240 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 14,240 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 22,260 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 22,260 บาท

นายสมชาย บุญจันทร์
ราคา 40,000 บาท

นายสมชาย บุญจันทร์
ราคา 40,000 บาท

สังขวิทย์  ภูมิทัศน์    
ราคา 38,300 บาท

สังขวิทย์  ภูมิทัศน์    
ราคา 38,300 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 60,950 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 60,950 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
252 ล้างเครื องปรับอากาศ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 87/2562     

ลว. 30 ม.ค. 2562
253 ท่าแผ่นป้ายอคลิลิค 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 88/2562     

ลว. 31 ม.ค. 2562
254 วัสดุส่านักงาน 11,895.00 11,895.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 266/2562   

ลว. 1 ก.พ. 2562

255 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,619.00 10,619.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 267/2562   
ลว. 4 ก.พ. 2562

256 โครงการหนูน้อย
เรียนรู้สู่โลกว้าง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 94/2562     
ลว. 4 ก.พ. 2562

257 โครงการหนูน้อย
เรียนรู้สู่โลกว้าง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 95/2562     
ลว. 4 ก.พ. 2562

258 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 96/2562     
ลว. 8 ก.พ. 2562

259 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

6,760.00 6,760.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 102/2562   
ลว. 14 ก.พ. 2562

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 10,619 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 10,619 บาท

นายสุริยา  แสงแก้ว  
ราคา 8,000 บาท

นายสุริยา  แสงแก้ว  
ราคา 8,000 บาท

นางจินดา  ทับเที ยง  
ราคา 8,000 บาท

นางจินดา  ทับเที ยง  
ราคา 8,000 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 9,600 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 9,600 บาท

ห้วยยอดไวนิล        
ราคา 8,000 บาท

ห้วยยอดไวนิล        
ราคา 8,000 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 11,895 
บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 11,895 
บาท

บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป 
999 ราคา 9,000 
บาท

บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป 
999 ราคา 9,000 
บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 6,760 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 6,760 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
260 ค่าบ่ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม
23,550.00 23,550.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 103/2562   

ลว. 15 ก.พ. 2562
261 ค่าบ่ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม
900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

262 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

3,661.00 3,661.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

263 วัสดุส่านักงาน 2,934.00 2,934.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

264 วัสดุส่านักงาน 3,020.00 3,020.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

265 โครงการจัดท่าแผน
ชุมชน

1,145.00 1,145.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

266 วัสดุก่อสร้าง 3,990.00 3,990.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

267 โครงการจัดท่าแผน
ชุมชน

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

268 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ

4,905.00 4,905.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 3,020 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 3,020 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,145 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,145 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์            
ราคา 3,990 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์            
ราคา 3,990 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 900 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 900 บาท

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 3,661 บาท

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 3,661 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 2,934 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 2,934 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 23,550 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 23,550 บาท

สยามตรังพร้ินต้ิง
แอนด์ไซน์              
ราคา 400 บาท

สยามตรังพร้ินต้ิง
แอนด์ไซน์              
ราคา 400 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 4,905 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 4,905 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
269 วัสดุก่อสร้าง 240.75 240.75 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

270 ป้ายไวนิล 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

271 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

272 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

155.00 155.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

273 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

274 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

275 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

276 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

277 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

ร้านก่อเกียรติ          
 ราคา 1,200 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
 ราคา 1,200 บาท

ร้านอนันต์ยนต์        
ราคา 900 บาท

ร้านอนันต์ยนต์        
ราคา 900 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
ราคา 2,000 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
ราคา 2,000 บาท

สยามตรังพร้ินต้ิง
แอนด์ไซน์              
 ราคา 1,100 บาท

สยามตรังพร้ินต้ิง
แอนด์ไซน์              
 ราคา 1,100 บาท

ร้านอนันต์ยนต์        
ราคา 920 บาท

ร้านอนันต์ยนต์        
ราคา 920 บาท

ร้านอนันต์ยนต์        
ราคา 155 บาท

ร้านอนันต์ยนต์        
ราคา 155 บาท

ร้านสุทัย            
ราคา 240.75 บาท

ร้านสุทัย            
ราคา 240.75 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 1,260 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 1,260 บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
ราคา 900 บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
ราคา 900 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
278 วัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อลื น
4,575.00 4,575.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

279 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

280 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

530.00 530.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

281 โครงการคัดแยกขยะ
และท่าปุ๋ยหมัก

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

282 รายจ่ายเพื อให้ได้มา
ซึ งบริการ

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

283 วัสดุส่านักงาน 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

284 โครงการสร้างเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ศูนย์พัฒนาเด็กล็ก

3,320.00 3,320.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

พัชรดีไซน์             
ราคา 4,200 บาท

พัชรดีไซน์             
ราคา 4,200 บาท

โรงพิมพ์กว้องว้า       
ราคา 1,605 บาท

โรงพิมพ์กว้องว้า       
ราคา 1,605 บาท

สี หมื นคอนกรีต        
 ราคา 3,320 บาท

สี หมื นคอนกรีต        
 ราคา 3,320 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 3,900 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 3,900 บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
  ราคา 530 บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
  ราคา 530 บาท

นางสาวกรรทิมา พร
พงศธร                
ราคา 650 บาท

นางสาวกรรทิมา พร
พงศธร                
ราคา 650 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 4,575 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 4,575 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
285 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,860.00 4,860.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

286 วัสดุก่อสร้าง 4,235.00 4,235.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

287 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 748.00 748.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

288 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

4,920.00 4,920.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

289 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

290 พิมพ์หนังสือพิมพ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

291 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,180.00 1,180.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

292 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

293 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 1,180 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 1,180 บาท

โอลิแอนเดอร์          
ราคา 80 บาท

โอลิแอนเดอร์          
ราคา 80 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 650 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 650 บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
  ราคา 4,920 บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
  ราคา 4,920 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 520 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 520 บาท

นสพ.รักษ์ตรัง          
ราคา 1,000 บาท

นสพ.รักษ์ตรัง          
ราคา 1,000 บาท

ร้านธนพล             
ราคา 4,860 บาท

ร้านธนพล             
ราคา 4,860 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 4,235 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 4,235 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 748 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 748 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
294 วัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อลื น
2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

295 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลประจ่าปี

4,620.00 4,620.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

296 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลประจ่าปี

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

297 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลประจ่าปี

1,675.00 1,675.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

298 พิมพ์หนังสือพิมพ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

299 ถ่ายเอกสาร 345.00 345.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

300 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

301 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

302 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

พีเอส ยางยนต์        
ราคา 2,500 บาท

พีเอส ยางยนต์        
ราคา 2,500 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
ราคา 1,150 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
ราคา 1,150 บาท

พีเอส ยางยนต์        
ราคา 3,500 บาท

พีเอส ยางยนต์        
ราคา 3,500 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์            
ราคา 1,675 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์            
ราคา 1,675 บาท

หนังสือพิมพ์ข่าวเมือง 
ตรัง                    
ราคา 1,000 บาท

หนังสือพิมพ์ข่าวเมือง 
ตรัง                    
ราคา 1,000 บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 345 บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 345 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 2,580 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 2,580 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 4,620 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 4,620 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 4,000 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 4,000 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
303 วัสดุส่านักงาน 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

304 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

4,820.00 4,820.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

305 ป้ายไวนิล 3,628.00 3,628.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

306 ป้ายไวนิล 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

307 วัสดุก่อสร้าง 4,405.00 4,405.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

308 โครงการจัดกิจกรรม
เด็กและเยาวชนภาค
ฤดูร้อน

170.00 170.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

309 ถ่ายเอกสาร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

310 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 3,500 
บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 3,500 
บาทร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   

 ราคา 2,800 บาท
ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 2,800 บาท

พัชรดีไซน์             
ราคา 300 บาท

พัชรดีไซน์             
ราคา 300 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 4,405 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 4,405 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 170 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 170 บาท

ร้านธนพล             
ราคา 960 บาท

ร้านธนพล             
ราคา 960 บาท

พีเอส ยางยนต์         
ราคา 4,820 บาท

พีเอส ยางยนต์         
ราคา 4,820 บาท

สยามตรังพร้ินต้ิง
แอนด์ ไซน์             
 ราคา 3,628 บาท

สยามตรังพร้ินต้ิง
แอนด์ ไซน์             
 ราคา 3,628 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
311 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

312 วัสดุงานบ้านงานครัว 939.00 939.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

313 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

314 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

315 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

316 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

นายวิจิตร สัตย์ซื อ     
ราคา 2,000 บาท

นายวิจิตร สัตย์ซื อ     
ราคา 2,000 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 700 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 700 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 3,500 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 3,500 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 939 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 939 บาท

นางสาวจิตนภา เบญจ
วัฒนากุล               
ราคา 1,320 บาท

นางสาวจิตนภา เบญจ
วัฒนากุล               
ราคา 1,320 บาท

นายนิวัติ รัตนะ        
ราคา 4,200 บาท

นายนิวัติ รัตนะ        
ราคา 4,200 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
317 โครงการจัดกิจกรรม

เด็กและเยาวชนภาค
ฤดูร้อน

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

318 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

319 วัสดุก่อสร้าง 6,480.00 6,480.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท 290/2562   
ลว. 21 ก.พ. 2562

320 วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,280.00 12,280.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท 292/2562   
ลว. 21 ก.พ. 2562

321 โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5,043.00 5,043.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท 294/2562   
ลว. 27 ก.พ. 2562

322 วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,710.00 24,710.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท 298/2562   
 ลว. 27 ก.พ. 2562

323 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการผ้าบา
ติกระบาย

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว 303/2562    
ลว. 4 มี.ค. 2562

นายเสริมศักด์ิ จันทระ
 ราคา 1,050 บาท

นายเสริมศักด์ิ จันทระ
 ราคา 1,050 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 6,480 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 6,480 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 12,280 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 12,280 บาท

นายชาญวิทย์ ทิพกอง
ลาส                   
ราคา 2,000 บาท

นายชาญวิทย์ ทิพกอง
ลาส                   
ราคา 2,000 บาท

โจ้ฟาร์ม               
ราคา 5,043

โจ้ฟาร์ม               
ราคา 5,043

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 24,710 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 24,710 บาท

นางนิภา ค่าทัปน์    
ราคา 15,000 บาท

นางนิภา ค่าทัปน์    
ราคา 15,000 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
324 วัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อลื น
20,175.00 20,175.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท 304/2562   

 ลว. 4 มี.ค. 2562

325 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

8,710.00 8,710.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท 107/2562   
 ลว. 4 มี.ค. 2562

326 วัสดุก่อสร้าง 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท 302/2562 
ลว. 1 มี.ค. 2562

327 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

6,720.00 6,720.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท 308/2562 
ลว. 4 มี.ค. 2562

328 เครื องออกก่าลังกาย
กลางแจ้ง  (สวน
ต่าหนักรื นรมย์)

372,000.00 372,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.14/2562
 ลว.14 ก.พ. 2562

329 วัสดุส่านักงาน 40,500.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 319/2562  
ลว. 7 มี.ค. 2562

330 วัสดุส่านักงาน 19,285.00 19,285.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 320/2562  
ลว. 8 มี.ค. 2562

โอลิแอนเดอร์          
ราคา 6,720 บาท

โอลิแอนเดอร์          
ราคา 6,720 บาท

บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 
 999 จ่ากัด           
ราคา 372,000 บาท

บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 
 999 จ่ากัด           
ราคา 372,000 บาท

เลิศชัยออโตเมชั น     
ราคา 40,500 บาท

เลิศชัยออโตเมชั น     
ราคา 40,500 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน             
ราคา 20,175 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน             
ราคา 20,175 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 8,710 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 8,710 บาท

นายภานุพงษ์  เขียว
จันทร์                 
ราคา 13,000 บาท

นายภานุพงษ์  เขียว
จันทร์                 
ราคา 13,000 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 19,285 
บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 19,285 
บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
331 โครงการคัดแยกขยะ

และท่าปุ๋ยหมัก
6,684.00 6,684.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 327/2562  

ลว. 13 มี.ค. 2562

332 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลประจ่าปี

21,530.00 21,530.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 328/2562  
ลว. 13 มี.ค. 2562

333 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

6,030.00 6,030.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 329/2562  
ลว. 13 มี.ค. 2562

334 วัสดุก่อสร้าง 90,825.00 90,825.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 335/2562  
ลว. 19 มี.ค. 2562

335 วัสดุก่อสร้าง 27,745.10 27,745.10 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 332/2562  
ลว. 14 มี.ค. 2562

336 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 346/2562  
ลว. 8 มี.ค. 2562

337 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 347/2562  
ลว. 8 มี.ค. 2562

โอลิแอนเดอร์          
ราคา 22,500 บาท

โอลิแอนเดอร์          
ราคา 22,500 บาท

สัตวรักษ์              
ราคา 13,300 บาท

สัตวรักษ์              
ราคา 13,300 บาท

พีเอส ยางยนต์        
ราคา 6,030 บาท

พีเอส ยางยนต์        
ราคา 6,030 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์            
ราคา 90,825 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์            
ราคา 90,825 บาท

ร้านสุทัย              
ราคา 27,745.10 
บาท

ร้านสุทัย              
ราคา 27,745.10 
บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 6,684 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 6,684 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พี
เอสเค สปอร์ต 
(ประเทศไทย)          
 ราคา 21,530 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พี
เอสเค สปอร์ต 
(ประเทศไทย)          
 ราคา 21,530 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
338 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 348/2562  
ลว. 8 มี.ค. 2562

339 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

340 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

1,585.00 1,585.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

341 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

342 วัสดุงานบ้านงานครัว 706.00 706.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

343 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

1,480.00 1,480.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

344 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

115.00 115.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

345 วัสดุเครื องแต่งกาย 963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

ร้านรุ่งอรุณ            
ราคา 6,750 บาท

ร้านรุ่งอรุณ            
ราคา 6,750 บาท

ร้านสุทัย             
ราคา 963 บาท

ร้านสุทัย             
ราคา 963 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 706 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 706 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 1,480 
บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 1,480 
บาทนางอุทัยรัตน์ หมื น

พหล ราคา 115 บาท
นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 115 บาท

ร้านตุ๊กการเบาะ       
ราคา 500 บาท

ร้านตุ๊กการเบาะ       
ราคา 500 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,585 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,585 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 960 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 960 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
346 วัสดุส่านักงาน 3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

347 วัสดุยานพาหนะ     
 และขนส่ง

2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

348 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

349 ค่าบ่ารุงรักษา        
และซ่อมแซม

1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

350 วัสดุก่อสร้าง 3,290.00 3,290.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

351 วัสดุยานพาหนะ     
 และขนส่ง

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

352 โครงการวันเทศบาล 2,780.00 2,780.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

353 โครงการวันเทศบาล 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

354 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

355 ค่าบ่ารุงรักษา        
และซ่อมแซม

310.00 310.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 3,420 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 3,420 บาท

พีเอส ยางยนต์       
ราคา 2,750 บาท

พีเอส ยางยนต์       
ราคา 2,750 บาท

ร้านเพชรสื อสาร       
ราคา 1,200 บาท

ร้านเพชรสื อสาร       
ราคา 1,200 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 310 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 310 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 300 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 300 บาท

นางจิราพร ศิลป์ทอง
แท้ ราคา 2,780 บาท

นางจิราพร ศิลป์ทอง
แท้ ราคา 2,780 บาท

นางก้ิมอ้ิง  ฮ่อสกุล    
 ราคา 300 บาท

นางก้ิมอ้ิง  ฮ่อสกุล    
 ราคา 300 บาท

พีเอส ยางยนต์        
ราคา 3,420 บาท

พีเอส ยางยนต์        
ราคา 3,420 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 1,320 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 1,320 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 3,290 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 3,290 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
356 ค่าบ่ารุงรักษา        

 และซ่อมแซม
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

357 วัสดุก่อสร้าง 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

358 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

245.00 245.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

359 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

360 เครื องออกก่าลังกาย 
 ของศูนย์เยาวชน
เทศบาลต่าบลห้วย
ยอด

349,500.00 349,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.พด.15/2562
ลว. 25 ก.พ. 2562

361 วัสดุส่านักงาน 12,390.00 12,390.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 341/2562 
ลว. 21 มี.ค. 2562

362 เครื องปรับอากาศ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 340/2562 
ลว. 21 มี.ค. 2562

363 วัสดุยานพาหนะ     
  และขนส่ง

32,250.00 32,250.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 342/2562 
ลว. 21 มี.ค. 2562

ร้านก่อเกียรติ          
 ราคา 3,000 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
 ราคา 3,000 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
 ราคา 32,250 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
 ราคา 32,250 บาท

ร้านสปอร์ตช็อปฟิต
เนส (ตรัง)           
ราคา 349,500 บาท

ร้านสปอร์ตช็อปฟิต
เนส (ตรัง)           
ราคา 349,500 บาท

นายด่ารัส พิชัย        
ราคา 12,390 บาท

นายด่ารัส พิชัย        
ราคา 12,390 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
 ราคา 16,800 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
 ราคา 16,800 บาท

ร้านธนพล              
ราคา 480 บาท

ร้านธนพล              
ราคา 480 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน               
ราคา 245 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน               
ราคา 245 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 260 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 260 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
364 วัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อลื น
17,485.00 17,485.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 343/2562 

ลว. 21 มี.ค. 2562

365 วัสดุก่อสร้าง 8,780.00 8,780.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 324/2562 
ลว. 11 มี.ค. 2562

366 ค่าบ่ารุงรักษา        
และซ่อมแซม

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 120/2562 
ลว. 21 มี.ค. 2562

367 รายจ่ายเพื อให้ได้มา 
   ซึ งบริการ

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 122/2562 
ลว. 25 มี.ค. 2562

368 วัสดุก่อสร้าง 81,600.00 81,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 361/2562 
ลว. 4 เม.ย. 2562

369 วัสดุก่อสร้าง 26,125.00 26,125.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 352/2562 
ลว. 1 เม.ย. 2562

370 จัดซ้ือโต๊ะจีน 78,400.00 78,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 353/2562 
ลว. 1 เม.ย. 2562

371 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

38,400.00 38,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 359/2562 
ลว. 3 เม.ย. 2562

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน               
ราคา 17,485 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน               
ราคา 17,485 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 8,780 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 8,780 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์             
ราคา 26,125 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์             
ราคา 26,125 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 78,400 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 78,400 บาท

นายชาญวิทย์ ทิพกอง
 ลาส                   
ราคา 38,400 บาท

นายชาญวิทย์ ทิพกอง
 ลาส                   
ราคา 38,400 บาท

นายจู่ผ่อง แซ่จู่        
 ราคา 8,500 บาท

นายจู่ผ่อง แซ่จู่        
 ราคา 8,500 บาท

หจก.ซานโต้เอ็นจิ
เนียริ ง   ราคา 
13,500 บาท

หจก.ซานโต้เอ็นจิ
เนียริ ง   ราคา 
13,500 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 81,600 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 81,600 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
372 วัสดุก่อสร้าง 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 360/2562 

ลว. 3 เม.ย. 2562
373 วัสดุก่อสร้าง 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 363/2562 

ลว. 4 เม.ย. 2562
374 วัสดุการเกษตร 26,300.00 26,300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 364/2562 

ลว. 4 เม.ย. 2562
375 โครงการแข่งขัน

ฟุตบอลประจ่าปี
14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 110/2562 

ลว. 7 มี.ค. 2562

376 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลประจ่าปี

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 111/2562 
ลว. 12 มี.ค. 2562

377 โครงการวันเทศบาล 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 385/2562 
ลว. 17 เม.ย.2562

378 ค่าบ่ารุงรักษา        
 และซ่อมแซม

47,600.00 47,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 128/2562 
ลว. 11 เม.ย.2562

379 ค่าบ่ารุงรักษา        
 และซ่อมแซม

6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 126/2562 
ลว. 10 เม.ย.2562

380 วัสดุก่อสร้าง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 377/2562 
ลว. 10 เม.ย.2562

ร้านสุทัย                
ราคา 19,260 บาท

ร้านสุทัย                
ราคา 19,260 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 12,600 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 12,600 บาท

สังขวิทย์  ภูมิทัศน์     
 ราคา 26,300 บาท

สังขวิทย์  ภูมิทัศน์     
 ราคา 26,300 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 47,600 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 47,600 บาท

พีเอส ยางยนต์         
ราคา 6,800 บาท

พีเอส ยางยนต์         
ราคา 6,800 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 7,500 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 7,500 บาท

นายวีระยุทธ์ สุวรรณ
โณ ราคา 14,000 
บาท

นายวีระยุทธ์ สุวรรณ
โณ ราคา 14,000 
บาท

นายทวี ฉุ้นย่อง       
ราคา 35,000 บาท

นายทวี ฉุ้นย่อง       
ราคา 35,000 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 15,000 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 15,000 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
381 วัสดุยานพาหนะ     

  และขนส่ง
27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 378/2562 

ลว. 11 เม.ย.2562

382 ค่าบ่ารุงรักษา        
และซ่อมแซม

8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 127/2562 
ลว. 11 เม.ย.2562

383 วัสดุก่อสร้าง 10,022.00 10,022.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 380/2562 
ลว. 17 เม.ย.2562

384 วัสดุก่อสร้าง 28,120.00 28,120.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 381/2562 
ลว. 17 เม.ย.2562

385 พัดลม 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.24/2562
 ลว. 26 เม.ย. 
2562

386 โคมไฟถนน LED 
ขนาด 120 วัตต์ 
พร้อมกิ งและขาจับ
ครบชุด

420,000.00 420,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.25/2562
 ลว. 26 เม.ย. 
2562

387 วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,640.00 35,640.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 383/2562   
ลว. 17 เม.ย. 62

ภัณฑกิจ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส                
ราคา 27,000 บาท

ภัณฑกิจ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส                
ราคา 27,000 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 8,300 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 8,300 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 10,022 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 10,022 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559           
ราคา 35,640 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559           
ราคา 35,640 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 28,120 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 28,120 บาท

หจก.ก่อเกียรติวิศวะ
การไฟฟ้า ราคา 
120,000 บาท

หจก.ก่อเกียรติวิศวะ
การไฟฟ้า ราคา 
120,000 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 420,000 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 420,000 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
388 วัสดุก่อสร้าง 7,765.00 7,765.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 384/2562   

ลว. 17 เม.ย. 62
389 ค่าบ่ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม
12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 134/2562   

ลว. 19 เม.ย. 62
390 ป้ายไวนิล 5,080.00 5,080.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 141/2562   

ลว. 2 พ.ค. 62
391 ค่าบ่ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม
5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 136/2562   

ลว. 25 เม.ย. 62
392 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 75,700.00 75,700.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 392/2562   

ลว. 29 เม.ย. 62
393 วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,510.00 19,510.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 393/2562   

ลว. 30 เม.ย. 62

394 พิมพ์วารสาร
เทศบาลต่าบลห้วย
ยอด

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 133/2562   
ลว. 19 เม.ย. 62

395 วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,900.00 35,900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 397/2562   
ลว. 3 พ.ค. 62

พัชรดีไซน์             
ราคา 5,080 บาท

พัชรดีไซน์             
ราคา 5,080 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 5,300 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 5,300 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด
ราคา 75,700 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด
ราคา 75,700 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 7,765 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 7,765 บาท

นายจักรี  ชุมนาค     
ราคา 12,000 บาท

นายจักรี  ชุมนาค     
ราคา 12,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559             
 ราคา 19,510 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559             
 ราคา 19,510 บาท

บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย 
จ่ากัด                   
ราคา 36,000 บาท

บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย 
จ่ากัด                   
ราคา 36,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559             
 ราคา 35,900 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559             
 ราคา 35,900 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
396 วัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อลื น
20,175.00 20,175.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 398/2562   

ลว. 8 พ.ค. 62

397 วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,670.00 19,670.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 399/2562   
ลว. 8 พ.ค. 62

398 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,580.00 8,580.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 400/2562   
ลว. 16 พ.ค. 62

399 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,764.00 7,764.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 405/2562   
ลว. 17 พ.ค. 62

400 โครงการต่อเติม
เคาน์เตอร์เก็บของ  
ที ท่าการชุมชนตลาด
ห้วยยอด

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 124/2562   
ลว. 1 เม.ย. 62

401 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพแกน
น่าชุมชน

6,315.00 6,315.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 425/2562   
ลว. 23 พ.ค. 62

ร้านก่อเกียรติ          
 ราคา 7,764 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
 ราคา 7,764 บาท

นายค่ารพ แก้วรุย     
ราคา 39,000 บาท

นายค่ารพ แก้วรุย     
ราคา 39,000 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 6,315 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 6,315 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน               
ราคา 20,175 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน               
ราคา 20,175 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559             
 ราคา 19,670 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559             
 ราคา 19,670 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 8,580 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 8,580 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
402 ก่าจัดขยะมูลฝอย

และสิ งปฏิกูล 
ประจ่าเดือน 
เมษายน 2562

207,900.00 207,900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.16/2562
 ลว. 28 มี.ค. 62

403 ปฏิบัติงานด้านโยธา
และงาน
สวนสาธารณะ 
ประจ่าเดือน 
เมษายน 2562

51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.24/2562
 ลว. 28 มี.ค. 62

404 เก็บขนขยะมูลฝอย 
และงานกวาดขยะ 
ประจ่าเดือน 
เมษายน 2562

193,800.00 193,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.20/2562
 ลว. 28 มี.ค. 62

405 ปฏิบัติงานประจ่า
โรงฆ่าสัตว์และฌา
ปนสถาน 
ประจ่าเดือน 
เมษายน 2562

20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.19/2562
 ลว. 28 มี.ค. 62

นายสมชาย ไชยการ  
 ราคา 20,400 บาท

นายสมชาย ไชยการ  
 ราคา 20,400 บาท

นายกิตติศักด์ิ  สังข์สุข
  ราคา 207,900 
บาท

นายกิตติศักด์ิ  สังข์สุข
  ราคา 207,900 
บาท

นายวสันต์ ช่วยส่ง     
ราคา 51,000 บาท

นายวสันต์ ช่วยส่ง     
ราคา 51,000 บาท

นายสมชาย ไชยการ  
 ราคา 193,800 บาท

นายสมชาย ไชยการ  
 ราคา 193,800 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
406 ปฏิบัติงานรักษา

ความสะอาดโรงเรียน
เทศบาลห้วยยอด
วิทยา ประจ่าเดือน 
เมษายน 2562

30,600.00 30,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.23/2562
 ลว. 28 มี.ค. 62

407 ปฏิบัติงานรักษา
ความสะอาด และ
รักษาความปลอดภัย
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และอาคาร
ยิมเนเซียม 
ประจ่าเดือน 
เมษายน 2562

30,600.00 30,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.21/2562
 ลว. 28 มี.ค. 62

408 ปฏิบัติงานรักษา
ความสะอาดและ
ความปลอดภัย
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ประจ่าเดือน 
เมษายน 2562

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.22/2562
 ลว. 28 มี.ค. 62

นางปิยรัตน์  คงพินิต  
 ราคา 10,200 บาท

นางปิยรัตน์  คงพินิต  
 ราคา 10,200 บาท

นางปิยรัตน์  คงพินิต  
 ราคา 30,600 บาท

นางปิยรัตน์  คงพินิต  
 ราคา 30,600 บาท

นางปิยรัตน์  คงพินิต  
 ราคา 30,600 บาท

นางปิยรัตน์  คงพินิต  
 ราคา 30,600 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
409 ปฏิบัติงานจ้างเหมา

บันทึกข้อมูลงาน
ด้านแผนที ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ประจ่าเดือน 
เมษายน 2562

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.17/2562
 ลว. 28 มี.ค. 62

410 ปฏิบัตอง่นจ้างเหมา
งานด้านพัสดุ 
ประจ่าเดือน 
เมษายน 2562

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.18/2562
 ลว. 28 มี.ค. 62

411 วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

412 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,802.00 4,802.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

413 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

414 ถ่ายเอกสาร 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

นางอรุณี  เก้ืออรุณ    
 ราคา 9,000 บาท

นางอรุณี  เก้ืออรุณ    
 ราคา 9,000 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล
 ราคา 9,000 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล
 ราคา 9,000 บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 540 บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 540 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 1,900 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 1,900 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 4,802 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 4,802 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
 ราคา 300 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
 ราคา 300 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
415 รายจ่ายเพื อให้ได้มา

ซึ งบริการ
4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

416 ป้ายไวนิล 864.00 864.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

417 ป้ายไวนิล 432.00 432.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

418 ถ่ายเอกสาร 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

419 วัสดุส่านักงาน 4,050.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

420 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

421 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

422 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

พัชรดีไซน์              
ราคา 432 บาท

พัชรดีไซน์              
ราคา 432 บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 1,600 
บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 1,600 
บาทร้านบรรณกิจธงชัย 

47 ราคา 4,050 บาท
ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 4,050 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 4,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 4,000 บาท

พัชรดีไซน์             
ราคา 864 บาท

พัชรดีไซน์             
ราคา 864 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 3,000 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 3,000 บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
   ราคา 750 บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
   ราคา 750 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 1,700 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 1,700 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
423 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

424 ถ่ายเอกสาร 2,010.00 2,010.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

425 โครงการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

426 โครงการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

427 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

428 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

2,980.00 2,980.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

429 หนังสือพิมพ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

430 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

นายประสพ หนูเซ่ง   
 ราคา 4,000 บาท

นายประสพ หนูเซ่ง   
 ราคา 4,000 บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
   ราคา 400 บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
   ราคา 400 บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
  ราคา 2,980 บาท

ร้านห้วยยอดเครื อง
ตัดหญ้า                 
  ราคา 2,980 บาท

นายวิจิตร สัตย์ซื อ     
 ราคา 2,100 บาท

นายวิจิตร สัตย์ซื อ     
 ราคา 2,100 บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 2,010 
บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 2,010 
บาท

ห้วยยอดไวนิล         
 ราคา 400 บาท

ห้วยยอดไวนิล         
 ราคา 400 บาท

หนังสือพิมพ์ข่าวเมือง
ตรัง ราคา 1,000 
บาท

หนังสือพิมพ์ข่าวเมือง
ตรัง ราคา 1,000 
บาทร้านก่อเกียรติ          

 ราคา 1,100 บาท
ร้านก่อเกียรติ          
 ราคา 1,100 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
431 ป้ายไวนิล 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

432 วัสดุก่อสร้าง 1,487.30 1,487.30 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

433 วัสดุก่อสร้าง 1,584.00 1,584.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

434 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,298.00 1,298.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

435 โครงการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุ

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

436 โครงการคัดแยกขยะ
และท่าปุ๋ยหมัก

2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

437 รายจ่ายเพื อให้ได้มา
ซึ งบริการ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

438 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

439 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

น.ส.อาภรณ์   น้อย
แสง ราคา 300 บาท

น.ส.อาภรณ์   น้อย
แสง ราคา 300 บาท

ห้วยยอด ไวนิล        
 ราคา 2,750 บาท

ห้วยยอด ไวนิล        
 ราคา 2,750 บาท

ร้านเพชรสื อสาร       
ราคา 400 บาท

ร้านเพชรสื อสาร       
ราคา 400 บาท

ร้านสุทัย                
ราคา 1,487.30 บาท

ร้านสุทัย                
ราคา 1,487.30 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 1,584 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 1,584 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 1,298 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 1,298 บาท

พัชรดีไซน์              
ราคา 1,600 บาท

พัชรดีไซน์              
ราคา 1,600 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
 ราคา 1,100 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
 ราคา 1,100 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
 ราคา 1,750 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
 ราคา 1,750 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
440 ค่าบ่ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม
1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

441 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,010.00 1,010.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

442 วัสดุงานบ้านงานครัว 564.00 564.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

443 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

444 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

1,520.00 1,520.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

445 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

446 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

447 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

4,290.00 4,290.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

448 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

449 วัสดุก่อสร้าง 4,860.00 4,860.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 1,520 
บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 1,520 
บาทร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    

 ราคา 950 บาท
ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 950 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 2,580 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 2,580 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 1,010 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 1,010 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 564 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 564 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 1,700 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 1,700 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 1,760 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 1,760 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 4,290 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 4,290 บาท

พีเอส ยางยนต์         
ราคา 3,500 บาท

พีเอส ยางยนต์         
ราคา 3,500 บาท

ร้านธนพล              
ราคา 4,860 บาท

ร้านธนพล              
ราคา 4,860 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
450 โครงการน่าเสนอ

ผลงานและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคใต้และ
ระดับประเทศ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

451 โครงการน่าเสนอ
ผลงานและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคใต้และ
ระดับประเทศ

3,235.00 3,235.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

452 โครงการน่าเสนอ
ผลงานและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคใต้และ
ระดับประเทศ

3,278.00 3,278.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

453 โครงการน่าเสนอ
ผลงานและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคใต้และ
ระดับประเทศ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -นางสาวสิริกานต์ 
เส้งสุ้น ราคา 2,000 
บาท

นางสาวสิริกานต์ 
เส้งสุ้น ราคา 2,000 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 
ตรังซัพพลาย           
ราคา 4,500 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 
ตรังซัพพลาย           
ราคา 4,500 บาท

นางสาวจิตนภา    
เบญจวัฒนากุล        
 ราคา 3,235 บาท

นางสาวจิตนภา    
เบญจวัฒนากุล        
 ราคา 3,235 บาท

นางสาวจิตตรัตน์ ทอง
รอด                    
ราคา 3,278 บาท

นางสาวจิตตรัตน์ ทอง
รอด                    
ราคา 3,278 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
454 โครงการน่าเสนอ

ผลงานและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคใต้และ
ระดับประเทศ

3,047.00 3,047.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

455 วัสดุงานบ้านงานครัว 292.50 292.50 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

456 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

457 วัสดุกีฬา 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

458 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,458.00 4,458.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

459 วัสดุก่อสร้าง 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

ร้านเจริญวิทย์          
ราคา 3,047 บาท

ร้านเจริญวิทย์          
ราคา 3,047 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 292.50 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 292.50 บาท

ร้านธนพล              
ราคา 960 บาท

ร้านธนพล              
ราคา 960 บาท

โอลิแอนเดอร์          
ราคา 480 บาท

โอลิแอนเดอร์          
ราคา 480 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พี
เอสเค สปอร์ต 
(ประเทศไทย) ราคา 
1,700 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พี
เอสเค สปอร์ต 
(ประเทศไทย) ราคา 
1,700 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
 ราคา 4,458 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
 ราคา 4,458 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
460 วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง
510.00 510.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

461 วัสดุเครื องแต่งกาย 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

462 โครงการส่งเสริมวัน
ส่าคัญทางพุทธศาสนา

1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

463 หนังสือพิมพ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

464 วัสดุก่อสร้าง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

465 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

466 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

210.00 210.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

467 โครงการพ้ืนที สีเขียว
 ลดโลกร้อน

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

468 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

ร้านประทีปพานิช     
 ราคา 1,620 บาท

ร้านประทีปพานิช     
 ราคา 1,620 บาท

นสพ.รักษ์ตรัง          
ราคา 1,000 บาท

นสพ.รักษ์ตรัง          
ราคา 1,000 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 1,200 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 1,200 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 510 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 510 บาท

เตชะ  ซัพพลาย       
 ราคา 2,500 บาท

เตชะ  ซัพพลาย       
 ราคา 2,500 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 1,800 
บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 1,800 
บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 2,400 บาท

นายสงกรานต์ บุญช่วย
 ราคา 2,400 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 210 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 210 บาท

สังขวิทย์  ภูมิทัศน์     
ราคา 9,600 บาท

สังขวิทย์  ภูมิทัศน์     
ราคา 9,600 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
469 หนังสือพิมพ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

470 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

471 วัสดุก่อสร้าง 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

472 วัสดุก่อสร้าง 2,220.00 2,220.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

473 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

474 โครงการคัดแยกขยะ
และท่าปุ๋ยหมัก

1,180.00 1,180.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

475 โครงการคัดแยกขยะ
และท่าปุ๋ยหมัก

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

476 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

477 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

ร้านธนพล              
ราคา 280 บาท

ร้านธนพล              
ราคา 280 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์             
 ราคา 2,220 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์             
 ราคา 2,220 บาท

บริษัท บี สมาร์ท ชาย
เอ็นซ์ จ่ากัด            
ราคา 850 บาท

บริษัท บี สมาร์ท ชาย
เอ็นซ์ จ่ากัด            
ราคา 850 บาท

หนังสือพิมพ์ข่าวเมือง
ตรัง ราคา 1,000 
บาท

หนังสือพิมพ์ข่าวเมือง
ตรัง ราคา 1,000 
บาทร้านธนพล              

ราคา 3,450 บาท
ร้านธนพล              
ราคา 3,450 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
  ราคา 1,700 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
  ราคา 1,700 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,180 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 1,180 บาท

ห้วยยอดไวนิล         
 ราคา 1,200 บาท

ห้วยยอดไวนิล         
 ราคา 1,200 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 1,650 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 1,650 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
478 วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง
540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

479 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

480 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

481 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

3,950.00 3,950.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

482 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

483 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

484 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน่้า คสล.ชนิด
สี เหลี ยม ถนน
ชลชนูปถัมภ์

225,000.00 225,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.27/2562
 ลว.3 พ.ค. 2562

485 โครงการติดต้ัง
เหล็กดัด  ช้ัน 1  
อาคารเรียน 6  
โรงเรียนเทศบาล
ห้วยยอดวิทยา

69,500.00 69,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.28/2562
 ลว.7 พ.ค. 2562

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 880 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 880 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 3,950 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 3,950 บาท

พีเอส ยางยนต์         
ราคา 1,200 บาท

พีเอส ยางยนต์         
ราคา 1,200 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
 ราคา 540 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
 ราคา 540 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 900 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 900 บาท

พีเอส ยางยนต์         
 ราคา 4,000 บาท

พีเอส ยางยนต์         
 ราคา 4,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 
ศรัณยพงศ์การโยธา 
2016                  
ราคา 225,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 
ศรัณยพงศ์การโยธา 
2016                  
ราคา 225,000 บาท

นายกฤษณ์   ทรัพย์สิน
 ราคา 69,500 บาท

นายกฤษณ์   ทรัพย์สิน
 ราคา 69,500 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
486 โครงการซ่อมแซม

ปรับปรุงราวบันได  
พร้อมจมูกบันได
อาคารเรียน 3, 4  
โรงเรียนเทศบาล
ห้วยยอดวิทยา

99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.29/2562
 ลว.7 พ.ค. 2562

487 กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด

203,500.00 203,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.33/2562
 ลว.27 พ.ค. 2562

488 โครงการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุ

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.
415/2562 ลว.21
 พ.ค. 2562

489 โต๊ะ - เก้าอ้ี 26,800.00 26,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.
417/2562 ลว.21
 พ.ค. 2562

490 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.
154/2562 ลว.21
 พ.ค. 2562

491 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.
418/2562 ลว.21
 พ.ค. 2562

ร้านปรีชาเฟอร์นิเจอร์ 
 ราคา 26,800 บาท

ร้านปรีชาเฟอร์นิเจอร์ 
 ราคา 26,800 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 5,900 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 5,900 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559             
ราคา 5,350 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559             
ราคา 5,350 บาท

นายกฤษณ์ ทรัพย์สิน  
 ราคา 99,500 บาท

นายกฤษณ์ ทรัพย์สิน  
 ราคา 99,500 บาท

กรีนเทค                
 ราคา 203,500 บาท

กรีนเทค                
 ราคา 203,500 บาท

เศษคง สปอร์ต        
 ราคา 7,500 บาท

เศษคง สปอร์ต        
 ราคา 7,500 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
492 วัสดุส่านักงาน 9,989.00 9,989.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.

419/2562 ลว.21
 พ.ค. 2562

493 วัสดุการเกษตร 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.
415/2562 ลว.21
 พ.ค. 2562

494 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.
423/2562 ลว.22
 พ.ค. 2562

495 วัสดุก่อสร้าง 10,058.00 10,058.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.
424/2562 ลว.23
 พ.ค. 2562

496 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.
160/2562 ลว.23
 พ.ค. 2562

497 โครงการเข้าค่าย
พุทธบุตร

6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.
426/2562 ลว.23
 พ.ค. 2562

498 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพแกน
น่าชุมชน

168,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.36/2562
 ลว.5 มิ.ย. 2562

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ไสว
ธุรกิจ 2524          
 ราคา 168,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ไสว
ธุรกิจ 2524          
 ราคา 168,000 บาท

ร้านสุทัย                
ราคา 10,058 บาท

ร้านสุทัย                
ราคา 10,058 บาท

นายจู่ผ่อง แซ่จู่        
 ราคา 9,500 บาท

นายจู่ผ่อง แซ่จู่        
 ราคา 9,500 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 6,750 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 6,750 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 9,989 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 9,989 บาท

เตชะ  ซัพพลาย       
 ราคา 15,000 บาท

เตชะ  ซัพพลาย       
 ราคา 15,000 บาท

นายชาญวิทย์ ทิพกอง
ลาส                    
ราคา 35,000 บาท

นายชาญวิทย์ ทิพกอง
ลาส                    
ราคา 35,000 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
499 จ้างถางป่าขุดตอ 

ปรับพ้ืนที บริเวณ
สระว่ายน่้าและ
สนามกีฬากลาง

111,000.00 111,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.33/2562
ลว.6 มิ.ย. 2562

500 โครงการเข้าค่าย
พุทธบุตร

29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.
161/2562 ลว.27
 พ.ค. 2562

501 โครงการเข้าค่าย
พุทธบุตร

7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.
162/2562 ลว.27
 พ.ค. 2562

502 โครงการเข้าค่าย
พุทธบุตร

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.
163/2562 ลว.27
 พ.ค. 2562

503 โครงการเข้าค่าย
พุทธบุตร

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.
164/2562 ลว.27
 พ.ค. 2562

504 โครงการเข้าค่าย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.
166/2562 ลว.27
 พ.ค. 2562

นายพงษ์เทพ บุญแย้ม 
 ราคา 29,400 บาท

นายพงษ์เทพ บุญแย้ม 
 ราคา 29,400 บาท

นางสาววิมลรัตน์ ไกร
ว่อง ราคา 29,400 
บาท

นางสาววิมลรัตน์ ไกร
ว่อง ราคา 29,400 
บาท

นายชัยวัตร์ มณีสิงห์   
 ราคา 13,000 บาท

นายชัยวัตร์ มณีสิงห์   
 ราคา 13,000 บาท

นางสาวแพรวพันธ์ ซุ่
ยก้ิม ราคา 7,350 
บาท

นางสาวแพรวพันธ์ ซุ่
ยก้ิม ราคา 7,350 
บาท

นายมนัส หนูเซ่ง       
 ราคา 5,500 บาท

นายมนัส หนูเซ่ง       
 ราคา 5,500 บาท

นางสาวบุปผา จันทร์ 
สว่าง                   
ราคา 5,500 บาท

นางสาวบุปผา จันทร์ 
สว่าง                   
ราคา 5,500 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
505 โครงการเข้าค่าย

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.
167/2562 ลว.27
 พ.ค. 2562

506 โครงการเข้าค่าย
พุทธบุตร

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.
165/2562 ลว.27
 พ.ค. 2562

507 โครงการจัดพิธีไหว้
ครูและส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

13,780.00 13,780.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.
443/2562 ลว.7 
มิ.ย. 2562

508 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมกล้อง CCTV

97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 178/2562 
ลว. 7 มิ.ย. 62

509 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

17,726.00 17,726.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 444/2562 
ลว. 7 มิ.ย. 62

510 โครงการน่าเสนอ
ผลงานและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคใต้และ
ระดับประเทศ

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 150/2562 
ลว. 21 พ.ค. 62

นางสาวจิตตรัตน์ ทอง
รอด                  
ราคา 13,780 บาท

นางสาวจิตตรัตน์ ทอง
รอด                  
ราคา 13,780 บาท

กรีนเทค               
ราคา 97,000 บาท

กรีนเทค               
ราคา 97,000 บาท

ภัณฑกิจ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส                
ราคา 17,726 บาท

ภัณฑกิจ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส                
ราคา 17,726 บาท

นายจวน พระเหมา    
 ราคา 13,000 บาท

นายจวน พระเหมา    
 ราคา 13,000 บาท

นายวิจิตร์ จันดี        
 ราคา 5,500 บาท

นายวิจิตร์ จันดี        
 ราคา 5,500 บาท

บริษัท วิสิทธ์ิทราเวล 
จ่ากัด                   
ราคา 19,500 บาท

บริษัท วิสิทธ์ิทราเวล 
จ่ากัด                   
ราคา 19,500 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
511 จ้างขุดลอกคูระบาย

น่้า ต้ังแต่ถนน
ประชารื นรมย์-
คลองห้วยยอด

48,900.00 48,900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 180/2562 
ลว. 10 มิ.ย. 62

512 โครงการน่าเสนอ
ผลงานและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคใต้และ
ระดับประเทศ

64,725.00 64,725.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 452/2562   
 ลว. 12 มิ.ย. 62

513 โครงการน่าเสนอ
ผลงานและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคใต้และ
ระดับประเทศ

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 151/2562   
 ลว. 21 พ.ค. 62

514 โครงการน่าเสนอ
ผลงานและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคใต้และ
ระดับประเทศ

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 152/2562   
 ลว. 21 พ.ค. 62

นายกฤษณ์ โสมนิล    
 ราคา 19,500 บาท

นายกฤษณ์ โสมนิล    
 ราคา 19,500 บาท

นางสาวบุปผา จันทร์
สว่าง                 
ราคา 19,500 บาท

นางสาวบุปผา จันทร์
สว่าง                 
ราคา 19,500 บาท

นายพงษ์เทพ บุญแย้ม 
 ราคา 48,900 บาท

นายพงษ์เทพ บุญแย้ม 
 ราคา 48,900 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 64,725 
บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 64,725 
บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
515 โครงการจัดท่าแผน

ที ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

9,942.00 9,942.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 459/2562   
 ลว. 12 มิ.ย. 62

516 โครงการน่าเสนอ
ผลงานและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคใต้และ
ระดับประเทศ

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 153/2562   
 ลว. 21 พ.ค. 62

517 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

13,450.00 13,450.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 441/2562   
 ลว. 6 มิ.ย. 62

518 วัสดุส่านักงาน 8,350.00 8,350.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 442/2562   
 ลว. 6 มิ.ย. 62

519 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

5,880.00 5,880.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 175/2562   
 ลว. 6 มิ.ย. 62

520 โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 170/2562   
 ลว. 30 พ.ค. 62

521 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 176/2562   
 ลว. 6 มิ.ย. 62

นางสาวอัจฉรา วงค์
ขัณ ราคา 39,000 
บาท

นางสาวอัจฉรา วงค์
ขัณ ราคา 39,000 
บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน               
ราคา 13,450 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน               
ราคา 13,450 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 8,350 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 8,350 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 9,942 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 9,942 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 5,880 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 5,880 บาท

อร่าม ซัพพลาย        
 ราคา 27,000 บาท

อร่าม ซัพพลาย        
 ราคา 27,000 บาท

ร้านสุชาติเฮดเดอร์    
 ราคา 5,400 บาท

ร้านสุชาติเฮดเดอร์    
 ราคา 5,400 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
522 วัสดุก่อสร้าง 5,296.50 5,296.50 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 460/2562   

 ลว. 13 มิ.ย. 62
523 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 96,146.00 96,146.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 461/2562   

 ลว. 13 มิ.ย. 62
524 วัสดุก่อสร้าง 6,860.00 6,860.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 462/2562   

 ลว. 13 มิ.ย. 62
525 วัสดุก่อสร้าง 51,205.00 51,205.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 463/2562   

 ลว. 14 มิ.ย. 62
526 ค่าบ่ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม
8,220.00 8,220.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 182/2562   

 ลว. 13 มิ.ย. 62
527 ขุดลอกคลองห้วยแห้ง 44,500.00 44,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 184/2562   

 ลว. 17 มิ.ย. 62
528 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

529 โครงการฝึกอบรม
สัมมนาผู้สูงอายุ

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

530 วัสดุส่านักงาน 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 51,205 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 51,205 บาท

เตชะ  ซัพพลาย       
 ราคา 8,220 บาท

เตชะ  ซัพพลาย       
 ราคา 8,220 บาท

นายพงษ์เทพ บุญแย้ม 
 ราคา 44,500 บาท

นายพงษ์เทพ บุญแย้ม 
 ราคา 44,500 บาท

ร้านสุทัย                
ราคา 5,296.50 บาท

ร้านสุทัย                
ราคา 5,296.50 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด
 ราคา 96,146 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด
 ราคา 96,146 บาท

ร้านธนพล              
ราคา 6,860 บาท

ร้านธนพล              
ราคา 6,860 บาท

ร้านโชคเจริญ          
ราคา 2,400 บาท

ร้านโชคเจริญ          
ราคา 2,400 บาท

นางมุกดา  วงศ์หนอง
เตย ราคา 600 บาท

นางมุกดา  วงศ์หนอง
เตย ราคา 600 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47  ราคา 1,140 
บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47  ราคา 1,140 
บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
531 ค่าบ่ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที ดินและ
สิ งก่อสร้าง

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

532 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

533 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

534 ถ่ายเอกสาร 4,127.00 4,127.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

535 วัสดุส่านักงาน 2,230.00 2,230.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

536 โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น

1,840.00 1,840.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

537 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

1,230.00 1,230.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

538 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง  ราคา 4,127 
บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง  ราคา 4,127 
บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 2,230 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 2,230 บาท

หจก.ชัยกรแอลพีจี
ซุปเปอร์คาร์แคร์      
ราคา 1,840 บาท

หจก.ชัยกรแอลพีจี
ซุปเปอร์คาร์แคร์      
ราคา 1,840 บาท

นายยุทธนา  อนันต์  
ราคา 2,500 บาท

นายยุทธนา  อนันต์  
ราคา 2,500 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 200 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 200 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 750 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 750 บาท

เจริญยนต์            
ราคา 1,230 บาท

เจริญยนต์            
ราคา 1,230 บาท

เจริญยนต์            
ราคา 200 บาท

เจริญยนต์            
ราคา 200 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
539 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

540 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

541 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

542 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียน

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

543 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียน

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

544 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,337.00 2,337.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

545 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

546 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

นายสมชาย คิดรอบ  
ราคา 2,500 บาท

นายสมชาย คิดรอบ  
ราคา 2,500 บาท

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 2,337 บาท

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 2,337 บาท

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 1,200 บาท

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 1,200 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
  ราคา 1,800 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
  ราคา 1,800 บาท

นายสุริเยศ เลาห
ประภานนท์          
ราคา 3,000 บาท

นายสุริเยศ เลาห
ประภานนท์          
ราคา 3,000 บาท

นายปิยะภัทร อักษรชู 
 ราคา 2,500 บาท

นายปิยะภัทร อักษรชู 
 ราคา 2,500 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน  2559           
ราคา 1,080 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน  2559           
ราคา 1,080 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 1,400 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 1,400 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
547 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

548 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

549 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

550 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

551 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

552 ป้ายไวนิล 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -ห้วยยอดไวนิล 300 บ. ห้วยยอดไวนิล 300 บ.

นายทวี ฉุ้นย่อง      
ราคา 2,000 บาท

นายทวี ฉุ้นย่อง      
ราคา 2,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 25             
ราคา 3,300 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 25             
ราคา 3,300 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47  ราคา 1,200 
บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47  ราคา 1,200 
บาท

นายวิจิตร สัตย์ซื อ    
ราคา 2,000 บาท

นายวิจิตร สัตย์ซื อ    
ราคา 2,000 บาท

นางสาวศิริรัตน์ เถา
ธรรมพิทักษ์           
ราคา 3,000 บาท

นางสาวศิริรัตน์ เถา
ธรรมพิทักษ์           
ราคา 3,000 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
553 โครงการคัดแยกขยะ

และท่าปุ๋ยหมัก
300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

554 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

555 โครงการแข่งขันกีฬา
และกรีฑานักเรียน
ศึกษาจังหวัดตรัง

4,420.00 4,420.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

556 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

557 วัสดุก่อสร้าง 1,905.00 1,905.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

558 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

559 วัสดุก่อสร้าง 3,990.00 3,990.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

นางเนตรดาว ลิ ม
พานิช  ราคา 300 
บาท

นางเนตรดาว ลิ ม
พานิช  ราคา 300 
บาท

ห้วยยอดเครื องตัด
หญ้าราคา 750 บาท

ห้วยยอดเครื องตัด
หญ้าราคา 750 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง    
ราคา 360 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง    
ราคา 360 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง     
ราคา 3,990 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง     
ราคา 3,990 บาท

เจริญเภสัช            
ราคา 4,420 บาท

เจริญเภสัช            
ราคา 4,420 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง     
ราคา 1,250 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง     
ราคา 1,250 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง     
ราคา 1,905 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง     
ราคา 1,905 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
560 ป้ายไวนิล 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

561 โครงการจักท่าแผน
ที ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

562 วัสดุส่านักงาน 2,570.00 2,570.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

563 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

564 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

565 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

566 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559           
ราคา 3,100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559           
ราคา 3,100 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47  ราคา 2,570 
บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47  ราคา 2,570 
บาท

นายทวี ฉุ้นย่อง      
ราคา 2,000 บาท

นายทวี ฉุ้นย่อง      
ราคา 2,000 บาท

สยามตรังพร้ินต้ิง
แอนด์ไซน์ ราคา 
1,680 บาท

สยามตรังพร้ินต้ิง
แอนด์ไซน์ ราคา 
1,680 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
  ราคา 280 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
  ราคา 280 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล  ราคา 380 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล  ราคา 380 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 2,200 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
 ราคา 2,200 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
567 วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

568 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

569 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

4,150.00 4,150.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

570 วัสดุการเกษตร 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.477/2562   
ลว.21 มิ.ย 62

571 วัสดุส่านักงาน 42,583.00 42,583.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.478/2562   
ลว.24 มิ.ย 62

572 โต๊ะ เก้าอ้ีปูนป้ัน 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.479/2562   
ลว.24 มิ.ย 62

573 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

20,175.00 20,175.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.481/2562   
ลว.26 มิ.ย 62

574 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.492/2562   
ลว.26 มิ.ย 62

575 วัสดุส่านักงาน 22,755.00 22,755.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.493/2562   
ลว.28 มิ.ย 62

576 โครงการเพิ มพ้ืนที สี
เขียว ลดโลกร้อน

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.493/2562   
ลว.1 ก.ค. 62

สังขวิทย์  ภูมิทัศน์    
ราคา 25,000 บาท

สังขวิทย์  ภูมิทัศน์    
ราคา 25,000 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47  ราคา 42,583 
บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47  ราคา 42,583 
บาทนางสาวเดือนนภา 

ว่องสนั นศิลป์           
     ราคา 11,000 

นางสาวเดือนนภา 
ว่องสนั นศิลป์           
     ราคา 11,000 

พีเอส ยางยนต์        
ราคา 3,000 บาท

พีเอส ยางยนต์        
ราคา 3,000 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
ราคา 2,450 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
ราคา 2,450 บาท

พีเอส ยางยนต์        
ราคา 4,150 บาท

พีเอส ยางยนต์        
ราคา 4,150 บาท

สังขวิทย์  ภูมิทัศน์    
ราคา 9,600 บาท

สังขวิทย์  ภูมิทัศน์    
ราคา 9,600 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน               
 ราคา 20,175 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน               
 ราคา 20,175 บาทพีเอส ยางยนต์      

ราคา 16,500 บาท
พีเอส ยางยนต์      
ราคา 16,500 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47  ราคา 22,755 
บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47  ราคา 22,755 
บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
577 วัสดุก่อสร้าง 81,600.00 81,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.499/2562   

ลว.2 ก.ค. 62
578 วัสดุก่อสร้าง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.500/2562   

ลว.2 ก.ค. 62
579 เครื องปรับอากาศ 46,800.00 46,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.480/2562   

ลว.25 มิ.ย. 62
580 เครื องปรับอากาศ 14,900.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.495/2562   

ลว.1 ก.ค. 62
581 วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,880.00 6,880.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.496/2562   

ลว.1 ก.ค. 62

582 โครงการอบรม
สัมมนาผู้สูงอายุ

56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.193/2562   
ลว.1 ก.ค. 62

583 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียน

22,960.00 22,960.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.511/2562   
ลว.9 ก.ค. 62

584 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียน

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.202/2562   
ลว.9 ก.ค. 62

ร้านก่อเกียรติ       
ราคา 46,800 บาท

ร้านก่อเกียรติ       
ราคา 46,800 บาท

ร้านก่อเกียรติ       
ราคา 14,900 บาท

ร้านก่อเกียรติ       
ราคา 14,900 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 6,880 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 6,880 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง    
ราคา 81,600 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง    
ราคา 81,600 บาท

หจก.วงศ์สวัสด์ิ
ก่อสร้าง ราคา 
90,000 บาท

หจก.วงศ์สวัสด์ิ
ก่อสร้าง ราคา 
90,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ไสว
ธุรกิจ 2524        
ราคา 56,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ไสว
ธุรกิจ 2524        
ราคา 56,000 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47  ราคา 22,960 
บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47  ราคา 22,960 
บาท

นายอภินันท์  ใหมทอง
 ราคา 5,500 บาท

นายอภินันท์  ใหมทอง
 ราคา 5,500 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
585 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.505/2562   

ลว.8 ก.ค. 62
586 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,736.00 60,736.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.506/2562   

ลว.8 ก.ค. 62
587 วัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อลื น
22,865.00 22,865.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.513/2562   

ลว.10 ก.ค. 62

588 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

34,860.00 34,860.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.516/2562   
ลว.10 ก.ค. 62

589 วัสดุก่อสร้าง 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.532/2562   
ลว.19 ก.ค. 62

590 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

15,240.00 15,240.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.522/2562   
ลว.18 ก.ค. 62

591 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,390.00 12,390.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.533/2562   
ลว.19 ก.ค. 62

592 วัสดุการเกษตร 27,960.00 27,960.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.534/2562   
ลว.19 ก.ค. 62

ร้านแสงเจริญการยาง
ราคา 34860 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง
ราคา 34860 บาท

พ.ธุรกิจ              
ราคา 9,600 บาท

พ.ธุรกิจ              
ราคา 9,600 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47  ราคา 15,240 
บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47  ราคา 15,240 
บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด
   ราคา 10,000 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด
   ราคา 10,000 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด
ราคา 60,736 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด
ราคา 60,736 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน           
ราคา 22,865 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน           
ราคา 22,865 บาท

นายด่ารัส พิชัย      
ราคา 12,390 บาท

นายด่ารัส พิชัย      
ราคา 12,390 บาท

มณีโชติการเกษตร   
ราคา 27,960 บาท

มณีโชติการเกษตร   
ราคา 27,960 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
593 โครงการแข่งขันกีฬา

และกรีฑานักเรียน
นักศึกษาจังหวัดตรัง

55,316.00 55,316.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.535/2562   
ลว.19 ก.ค. 62

594 วัสดุเครื องแต่งกาย 11,375.00 11,375.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.536/2562   
ลว.19 ก.ค. 62

595 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,989.00 6,989.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.519/2562   
ลว.15 ก.ค. 62

596 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.520/2562   
ลว.18 ก.ค. 62

597 วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,900.00 18,900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลว.524/2562   
ลว.18 ก.ค. 62

598 โครงการจัดงานวัน
แม่แห่งชาติ

3,190.00 3,190.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559         
ราคา 18,900 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559         
ราคา 18,900 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 3,190 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 3,190 บาท

ร้านโชคเจริญ         
ราคา 11,375 บาท

ร้านโชคเจริญ         
ราคา 11,375 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 6,989 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 6,989 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47  ราคา 8,900 
บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47  ราคา 8,900 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พี
เอสเค สปอร์ต 
(ประเทศไทย) ราคา 
55,316 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พี
เอสเค สปอร์ต 
(ประเทศไทย) ราคา 
55,316 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
599 โครงการจัดงานวัน

แม่แห่งชาติ
3,640.00 3,640.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

600 โครงการจัดงานวัน
แม่แห่งชาติ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

601 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

2,271.61 2,271.61 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

602 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

603 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

4,210.00 4,210.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

604 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

605 โครงการคัดแยกขยะ
และท่าปุ๋ยหมัก

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

606 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

607 รายจ่ายเพื อให้ได้มา
ซึ งบริการ

1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

ช. รุ่งภัณฑ์            
ราคา 3,640 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์            
ราคา 3,640 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
ราคา 2,450 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
ราคา 2,450 บาท

สยามตรังพร้ินต้ิง
แอนด์ไซน์              
 ราคา 1ล680 บาท

สยามตรังพร้ินต้ิง
แอนด์ไซน์              
ราคา 1ล680 บาท

โอลิแอนเดอร์        
ราคา 4,210 บาท

โอลิแอนเดอร์        
ราคา 4,210 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 200 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 200 บาท

ร้านโชคเจริญ        
ราคา 600 บาท

ร้านโชคเจริญ        
ราคา 600 บาท

นายทวี ฉุ้นย่อง      
ราคา 2,000 บาท

นายทวี ฉุ้นย่อง      
ราคา 2,000 บาท

บริษัท ตรังลีลายนต์ 
จ่ากัด                 
ราคา 2,271.61 บาท

บริษัท ตรังลีลายนต์ 
จ่ากัด                 
ราคา 2,271.61 บาท

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 1,100 บาท

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 1,100 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
608 ค่าบ่ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม
3,910.00 3,910.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

609 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

610 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,452.00 1,452.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

611 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 836.00 836.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

612 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

3,234.30 3,234.30 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

613 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

614 วัสดุเครื องแต่งกาย 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

615 วัสดุส่านักงาน 2,995.00 2,995.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

616 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,013.00 1,013.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 
ตรังซัพพลาย        
ราคา 3,910 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 
ตรังซัพพลาย        
ราคา 3,910 บาท

ร้านโชคเจริญ        
ราคา 2,995 บาท

ร้านโชคเจริญ        
ราคา 2,995 บาท

ร้านโชคเจริญ       
ราคา 1,013 บาท

ร้านโชคเจริญ       
ราคา 1,013 บาท

องค์การเภสัชกรรม    
 ราคา 3,234.30

องค์การเภสัชกรรม    
 ราคา 3,234.30

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 550 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 550 บาท

ห้วยยอดเครื องตัด
หญ้า ราคา 960 บาท

ห้วยยอดเครื องตัด
หญ้า ราคา 960 บาท

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 3,200 บาท

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 3,200 บาท

ร้านก่อเกียรติ       
ราคา 1,452 บาท

ร้านก่อเกียรติ       
ราคา 1,452 บาท

ร้านโชคเจริญ         
ราคา 836 บาท

ร้านโชคเจริญ         
ราคา 836 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
617 ค่าบ่ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม
1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

618 วัสดุงานบ้านงานครัว 404.00 404.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

619 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

620 โครงการอบรม
สัมมนาผู้สูงอายุ

3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

621 โครงการคัดแยกขยะ
และท่าปุ๋ยหมัก

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

622 รายจ่ายเพื อให้ได้มา
ซึ งบริการ

1,915.00 1,915.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

623 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,323.00 2,323.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

624 รายจ่ายเพื อให้ได้มา
ซึ งบริการ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

625 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,038.00 1,038.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

ร้านสปอร์ตช็อปฟิต
เนส (ตรัง)           
ราคา 1,350 บาท

ร้านสปอร์ตช็อปฟิต
เนส (ตรัง)           
ราคา 1,350 บาท

นายสุริยัน กิจสวน   
ราคา 2,000 บาท

นายสุริยัน กิจสวน   
ราคา 2,000 บาท

ร้านโชคเจริญ         
ราคา 1,038 บาท

ร้านโชคเจริญ         
ราคา 1,038 บาท

นายวิจิตร สัตย์ซื อ   
ราคา 3,000 บาท

นายวิจิตร สัตย์ซื อ   
ราคา 3,000 บาท

ตรายาง แสตมป์      
ราคา 1,915 บาท

ตรายาง แสตมป์      
ราคา 1,915 บาท

ร้านโชคเจริญ       
ราคา 2,323 บาท

ร้านโชคเจริญ       
ราคา 2,323 บาท

ร้านโชคเจริญ       
ราคา 404 บาท

ร้านโชคเจริญ       
ราคา 404 บาท

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 1,200 บาท

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 1,200 บาท

นางสมถวิล โปซิว    
ราคา 3,450 บาท

นางสมถวิล โปซิว    
ราคา 3,450 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
626 วัสดุการเกษตร 2,356.00 2,356.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

627 รายจ่ายเพื อให้ได้มา
ซึ งบริการ

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

628 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,570.00 1,570.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

629 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

630 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

631 โครงการวันเยาวชน
แห่งชาติ

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

632 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

633 รายจ่ายเพื อให้ได้มา
ซึ งบริการ

925.00 925.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

634 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

2,980.00 2,980.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

635 วัสดุก่อสร้าง 1,870.00 1,870.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

ร้านโชคเจริญ         
ราคา 2,356 บาท

ร้านโชคเจริญ         
ราคา 2,356 บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 925 บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 925 บาท

ร้านเพชรสื อสาร      
ราคา 2,980 บาท

ร้านเพชรสื อสาร      
ราคา 2,980 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง    
ราคา 1,870 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง    
ราคา 1,870 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 120 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื น
พหล ราคา 120 บาท

ร้านโชคเจริญ        
ราคา 1,250 บาท

ร้านโชคเจริญ        
ราคา 1,250 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 800 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 800 บาท

ห้วยยอด ไวนิล       
ราคา 600 บาท

ห้วยยอด ไวนิล       
ราคา 600 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 1,570 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 1,570 บาท

นายวิจิตร สัตย์ซื อ   
ราคา 1,750 บาท

นายวิจิตร สัตย์ซื อ   
ราคา 1,750 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
636 วัสดุเครื องแต่งกาย 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

637 วัสดุเครื องแต่งกาย 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

638 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

639 วัสดุก่อสร้าง 2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

640 วัสดุก่อสร้าง 1,745.00 1,745.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

641 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

642 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

643 โครงการอบรม
สัมมนาผู้สูงอายุ

1,090.00 1,090.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 2,200 บาท

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 2,200 บาท

บ้านเครื องเขียน      
ราคา 1,090 บาท

บ้านเครื องเขียน      
ราคา 1,090 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง    
ราคา 2,950 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง    
ราคา 2,950 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง     
ราคา 1,745 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง     
ราคา 1,745 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559           
ราคา 4,900 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559           
ราคา 4,900 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง    
ราคา 4,950 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง    
ราคา 4,950 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 3,000 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 3,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 1,400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 1,400 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
644 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

645 วัสดุส่านักงาน 487.50 487.50 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

646 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

647 รายจ่ายเพื อให้ได้มา
ซึ งบริการ

3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

648 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

649 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

650 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

2,390.00 2,390.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

651 วัสดุก่อสร้าง 11,295.00 11,295.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 537/2562   
 ลว. 22 ก.ค. 62

นางสาวจิตนภา เบญจ
วัฒนากุล              
ราคา 1,200 บาท

นางสาวจิตนภา เบญจ
วัฒนากุล              
ราคา 1,200 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์            
ราคา 11,295 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์            
ราคา 11,295 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 500 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 500 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 280 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 280 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 2,390 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 2,390 บาท

ร้านโชคเจริญ       
ราคา 487.50 บาท

ร้านโชคเจริญ       
ราคา 487.50 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 1,000 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
 ราคา 1,000 บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 3,150 
บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 3,150 
บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
652 โครงการจัดท่าแผน

ที ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

8,985.00 8,985.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 549/2562   
 ลว. 23 ก.ค. 62

653 วัสดุส่านักงาน 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 553/2562   
 ลว. 24 ก.ค. 62

654 โครงการ
พระราชด่าริด้าน
สาธารณสุข

5,325.00 5,325.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 561/2562   
 ลว. 30 ก.ค. 62

655 โครงการ
พระราชด่าริด้าน
สาธารณสุข

29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 562/2562   
 ลว. 30 ก.ค. 62

656 โครงการ
พระราชด่าริด้าน
สาธารณสุข

10,540.00 10,540.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 537/2562   
ลว. 22 ก.ค. 62

657 โครงการ
พระราชด่าริด้าน
สาธารณสุข

8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 214/2562   
ลว. 30 ก.ค. 62

658 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม รถบรรทุก
น่้าดับเพลิง เบอร์ 6

71,904.00 71,904.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 197/2562   
ลว. 8 ก.ค. 62

ร้านโชคเจริญ         
ราคา 8,985 บาท

ร้านโชคเจริญ         
ราคา 8,985 บาท

เลิศชัยออโตเมชั น     
ราคา 13,500 บาท

เลิศชัยออโตเมชั น     
ราคา 13,500 บาท

ห้วยยอด ไวนิล      
ราคา 8,550 บาท

ห้วยยอด ไวนิล      
ราคา 8,550 บาท

ปะเหลียนยอร์ช      
ราคา 71,904 บาท

ปะเหลียนยอร์ช      
ราคา 71,904 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ไทรฟ์จูน 49          
ราคา 5,325 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ไทรฟ์จูน 49          
ราคา 5,325 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ไทรฟ์จูน 49          
ราคา 29,700 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ไทรฟ์จูน 49          
ราคา 29,700 บาท

โอลิแอนเดอร์       
ราคา 10,540 บาท

โอลิแอนเดอร์       
ราคา 10,540 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
659 วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,970.00 36,970.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 537/2562   

ลว. 22 ก.ค. 62

660 โครงการจัดท่าแผน
ที ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

18,900.00 18,900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 565/2562   
ลว. 31 ก.ค. 62

661 วัสดุส่านักงาน 10,552.00 10,552.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 566/2562   
 ลว. 31 ก.ค. 62

662 วัสดุก่อสร้าง 5,180.00 5,180.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 590/2562   
ลว. 5 ส.ค. 62

663 โครงการจัดท่าแผน
ที ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 224/2562   
ลว. 5 ส.ค. 62

664 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

34,600.00 34,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 551/2562   
ลว. 28 ก.ค. 62

665 วัสดุงานบ้านงานครัว 40,080.00 40,080.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 567/2562   
ลว. 1 ส.ค. 62

666 วัสดุงานบ้านงานครัว 17,079.00 17,079.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 572/2562   
ลว. 1 ส.ค. 62

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด น่า
วิทยา                 
ราคา 18,900 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด น่า
วิทยา                 
ราคา 18,900 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 10,552 
บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 10,552 
บาทน้องวัสดุก่อสร้าง     

ราคา 5,180 บาท
น้องวัสดุก่อสร้าง     
ราคา 5,180 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559           
ราคา 36,970 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559           
ราคา 36,970 บาท

ร้านโชคเจริญ         
ราคา 17,079 บาท

ร้านโชคเจริญ         
ราคา 17,079 บาท

ร้านเอสพีก๊อปป้ีโดย 
นายสุพรรณ  สุทธิ
นนท์ ราคา 5,700 
บาท

ร้านเอสพีก๊อปป้ีโดย 
นายสุพรรณ  สุทธิ
นนท์ ราคา 5,700 
บาทนายชาญวิทย์ ทิพกอง

ลาส ราคา 34,600 
บาท

นายชาญวิทย์ ทิพกอง
ลาส ราคา 34,600 
บาทร้านโชคเจริญ        

ราคา 40,080 บาท
ร้านโชคเจริญ        
ราคา 40,080 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
667 วัสดุส่านักงาน 9,997.00 9,997.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 573/2562   

ลว.  1 ส.ค. 62
668 ค่าบ่ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม
7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 219/2562   

ลว. 1 ส.ค. 62
669 วัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อลื น
6,180.00 6,180.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 574/2562   

ลว. 1 ส.ค. 62
670 วัสดุการเกษตร 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 575/2562   

ลว. 1 ส.ค. 62
671 วัสดุการเกษตร 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 576/2562   

ลว. 1 ส.ค. 62
672 วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง
16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 577/2562   

ลว. 1 ส.ค. 62
673 วัสดุส่านักงาน 5,125.00 5,125.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 525/2562   

ลว. 18 ก.ค. 62
674 วัสดุส่านักงาน 7,360.00 7,360.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 599/2562   

ลว. 6 ส.ค. 62
675 ค่าบ่ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม
9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 226/2562   

ลว. 6 ส.ค. 62
676 ค่าบ่ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม
8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 228/2562   

ลว. 6 ส.ค. 62

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 6,180 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 6,180 บาท

เตชะ  ซัพพลาย      
ราคา 41,000 บาท

เตชะ  ซัพพลาย      
ราคา 41,000 บาท

จอมทองการเกษตร   
ราคา 9,300 บาท

จอมทองการเกษตร   
ราคา 9,300 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 9,997 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 9,997 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 7,000 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 7,000 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 9,800 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 9,800 บาท

นายสิทธิกร ชูเอียด   
ราคา 8,100  บาท

นายสิทธิกร ชูเอียด   
ราคา 8,100  บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
 ราคา 16,800 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง 
 ราคา 16,800 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 5,125 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 5,125 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 7,360 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 7,360 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
677 เครื องปรับอากาศ 20,900.00 20,900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 600/2562   

ลว. 7 ส.ค. 62
678 วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,480.00 9,480.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 601/2562   

ลว. 7 ส.ค. 62

679 เก้าอ้ีท่างาน 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 602/2562   
ลว. 7 ส.ค. 62

680 เครื องปรับอากาศ 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 578/2562   
ลว. 1 ส.ค. 62

681 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 225/2562   
ลว. 5 ส.ค. 62

682 วัสดุส่านักงาน 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 591/2562   
ลว. 5 ส.ค. 62

683 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 230/2562   
ลว. 8 ส.ค. 62

684 เครื องปรับอากาศ 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 611/2562   
ลว. 9 ส.ค. 62

685 วัสดุก่อสร้าง 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 607/2562   
ลว. 9 ส.ค. 62

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559           
ราคา 9,480 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559           
ราคา 9,480 บาท

ร้านโชคเจริญ          
ราคา 24,500 บาท

ร้านโชคเจริญ          
ราคา 24,500 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 17,000 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 17,000 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 20,900 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 20,900 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 57,000 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 57,000 บาท

พ.ธุรกิจ               
ราคา 5,500 บาท

พ.ธุรกิจ               
ราคา 5,500 บาท

นายพุฒิพงศ์ ไชยพล
บาล ราคา 6,600 
บาท

นายพุฒิพงศ์ ไชยพล
บาล ราคา 6,600 
บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47  ราคา 6,750 
บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47  ราคา 6,750 
บาทนายพุฒิพงศ์ ไชยพล

บาล ราคา 11,000 
บาท

นายพุฒิพงศ์ ไชยพล
บาล ราคา 11,000 
บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
686 วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,250.00 13,250.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 612/2562   

ลว. 9 ส.ค. 62
687 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

รัชกาลที  10
139,000.00 139,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  ลท. พด.45/2562

  ลว. 22 ส.ค. 62
688 กล้องถ่ายภาพ

ดิจิตอลพร้อมเลนส์
37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 614/2562   

ลว. 13 ส.ค. 62

689 เครื องเสียงรถยนต์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 616/2562   
ลว. 13 ส.ค. 62

690 วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,370.00 16,370.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 619/2562   
ลว. 13 ส.ค. 62

691 ถ่ายเอกสาร 5,550.00 5,550.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 234/2562   
ลว. 16 ส.ค. 62

692 วัสดุก่อสร้าง 8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 629/2562   
ลว. 16 ส.ค. 62

693 วัสดุการเกษตร 34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 595/2562   
ลว. 5 ส.ค. 62

บริษัท สยามเทค กรุ๊ป
 999 จ่ากัด          
ราคา 139,000 บาท

บริษัท สยามเทค กรุ๊ป
 999 จ่ากัด          
ราคา 139,000 บาทบริษัท บ๊ิก คาเมร่า 

คอร์ปอเรชั น จ่ากัด 
(มหาชน)            
ราคา 37,500 บาท

บริษัท บ๊ิก คาเมร่า 
คอร์ปอเรชั น จ่ากัด 
(มหาชน)            
ราคา 37,500 บาท

นายนิยม สมใจ      
ราคา 36,000 บาท

นายนิยม สมใจ      
ราคา 36,000 บาท

ร้านเพชรสื อสาร      
ราคา 13,250 บาท

ร้านเพชรสื อสาร      
ราคา 13,250 บาท

เอสพลัสวัน ซิลเวอร์ 
เมดิคอล              
ราคา 34,200 บาท

เอสพลัสวัน ซิลเวอร์ 
เมดิคอล              
ราคา 34,200 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559             
 ราคา 16,370 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559             
 ราคา 16,370 บาทนางสาวมยุรี มานะ

ธ่ารง ราคา 5,550 
บาท

นางสาวมยุรี มานะ
ธ่ารง ราคา 5,550 
บาทน้องวัสดุก่อสร้าง      

ราคา 8,300 บาท
น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 8,300 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
694 วัสดุก่อสร้าง 13,128.90 13,128.90 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 596/2562   

ลว. 5 ส.ค. 62

695 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 78,944.00 78,944.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 615/2562   
ลว. 13 ส.ค. 62

696 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

36,600.00 36,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 625/2562   
ลว. 15 ส.ค. 62

697 วัสดุงานบ้านงานครัว 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 606/2562   
ลว. 8 ส.ค. 62

698 โต๊ะท่างานพร้อมเก้าอ้ี 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 629/2562   
ลว. 16 ส.ค. 62

699 พัดลมโคจร 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 621/2562   
ลว. 14 ส.ค. 62

700 วัสดุส่านักงาน 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 638/2562   
ลว. 20 ส.ค. 62

นาวงสปอร์ต         
ราคา 36,600 บาท

ชัยเจริญสื อสาร       
ราคา 11,400 บาท

ชัยเจริญสื อสาร       
ราคา 11,400 บาท

ร้านปรีชาเฟอร์นิเจอร์
ราคา 7,500 บาท

ร้านปรีชาเฟอร์นิเจอร์
ราคา 7,500 บาท

ร้านสุทัย            
ราคา 13,128.90 
บาท

ร้านสุทัย            
ราคา 13,128.90 
บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด
ราคา 78,944 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด
ราคา 78,944 บาท

หจก.ก่อเกียรติวิศวะ
การไฟฟ้า              
ราคา 19,000 บาท

หจก.ก่อเกียรติวิศวะ
การไฟฟ้า              
ราคา 19,000 บาท

โรงพิมพ์กว้องว้า       
ราคา 8,560 บาท

โรงพิมพ์กว้องว้า       
ราคา 8,560 บาท

นาวงสปอร์ต         
ราคา 36,600 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
701 โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

5,620.00 5,620.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 622/2562   
ลว. 15 ส.ค. 62

702 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

7,765.00 7,765.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 623/2562   
ลว. 15 ส.ค. 62

703 เครื องคอมพิวเตอร์ 21,800.00 21,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท.  624/2562  
 ลว.  15 ส.ค. 62

704 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 235/2562   
 ลว. 19 ส.ค. 62

705 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

7,750.00 7,750.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 630/2562  
ลว. 19 ส.ค. 62

ศรีตรังสาส์น           
ราคา 7,750 บาท

ศรีตรังสาส์น           
ราคา 7,750 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 7,765 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 7,765 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 21,800 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559            
ราคา 21,800 บาทนางสาวบุปผา จันทร์

สว่าง                    
ราคา 39,000 บาท

นางสาวบุปผา จันทร์
สว่าง                    
ราคา 39,000 บาท

ร้านโชคเจริญ         
ราคา 5,620 บาท

ร้านโชคเจริญ         
ราคา 5,620 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
706 ค่าบ่ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม
24,750.00 24,750.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 227/2562   

ลว. 6 ส.ค. 62

707 เก้าอ้ีท่างาน 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 627/2562   
 ลว. 16 ส.ค. 62

708 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

8,850.00 8,850.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 631/2562   
 ลว. 19 ส.ค. 62

709 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 28,729.50 28,729.50 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 632/2562   
ลว. 19 ส.ค. 62

710 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

28,245.00 28,245.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 641/2562   
ลว. 21 ส.ค. 62

711 วัสดุก่อสร้าง 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 642/2562   
ลว. 21 ส.ค. 62

712 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

5,220.00 5,220.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 242/2562   
ลว. 21 ส.ค. 62

พ.ธุรกิจ               
ราคา 34,000 บาท

พ.ธุรกิจ               
ราคา 34,000 บาท

ห้วยยอดเครื องตัด
หญ้า ราคา 5,220 
บาท

ห้วยยอดเครื องตัด
หญ้า ราคา 5,220 
บาท

พีเอส ยางยนต์       
ราคา 8,850 บาท

พีเอส ยางยนต์       
ราคา 8,850 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 
ดีไซน์แอนด์ไลต้ิง      
ราคา 28,729.50 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 
ดีไซน์แอนด์ไลต้ิง      
ราคา 28,729.50 
บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน             
ราคา 28,245 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน             
ราคา 28,245 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เจเจ
 ออเทคโน              
ราคา 24,750 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เจเจ
 ออเทคโน              
ราคา 24,750 บาท

ร้านปรีชาเฟอร์นิเจอร์ 
ราคา 14,000 บาท

ร้านปรีชาเฟอร์นิเจอร์ 
ราคา 14,000 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
713 วัสดุการเกษตร 69,940.00 69,940.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 643/2562   

ลว. 21 ส.ค. 62

714 วัสดุส่านักงาน 10,153.00 10,153.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 645/2562   
ลว. 23 ส.ค. 62

715 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

27,510.00 27,510.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 244/2562   
ลว. 26 ส.ค. 62

716 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 245/2562   
ลว. 26 ส.ค. 62

717 วัสดุก่อสร้าง 9,270.00 9,270.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 649/2562   
ลว. 26 ส.ค. 62

718 วัสดุส่านักงาน 5,480.00 5,480.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 650/2562   
ลว. 26 ส.ค. 62

719 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื น

6,380.00 6,380.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 651/2562   
ลว. 26 ส.ค. 62

720 วัสดุก่อสร้าง 70,770.00 70,770.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 653/2562   
ลว. 28 ส.ค. 62

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 70,770 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 70,770 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 9,270 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
 ราคา 9,270 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 5,480 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 
47 ราคา 5,480 บาท

พีเอส ยางยนต์         
ราคา 6,380 บาท

พีเอส ยางยนต์         
ราคา 6,380 บาท

โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน  กรมการ
ปกครอง               
ราคา 10,153 บาท

โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน  กรมการ
ปกครอง               
ราคา 10,153 บาท

พีเอส ยางยนต์        
ราคา 27,510 บาท

พีเอส ยางยนต์        
ราคา 27,510 บาท

พีเอส ยางยนต์         
ราคา 8,000 บาท

พีเอส ยางยนต์         
ราคา 8,000 บาท

สังขวิทย์ ภูมิทัศน์    
ราคา 69,940 บาท

สังขวิทย์ ภูมิทัศน์    
ราคา 69,940 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
721 วัสดุก่อสร้าง 10,570.00 10,570.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 654/2562   

 ลว. 28 ส.ค. 62

722 โครงการขยายเขต
ระบบจ่าหน่าย
ไฟฟ้าแรงสูงไปโรง
ยิมเนเซียมและสระ
ว่ายน่้า สนามกีฬา
กลางอ่าเภอห้วยยอด

940,000.00 940,000.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

ราคาต ่าสุด ลท. พด.41/2562
 ลว. 24 มิ.ย. 62

723 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที ดินและ
สิ งก่อสร้าง

176,000.00 176,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.39/2562
 ลว. 17 มิ.ย. 62

724 โครงการปรับปรุง
อาคารเรียนปฐมวัย 
โรงเรียนเทศบาล
ห้วยยอดวิทยา

149,000.00 149,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.35/2562
 ลว. 4 มิ.ย. 62

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 10,570 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 10,570 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 
เรือนทอง เพาเวอร์ ซิส
เม็ม                 
ราคา 940,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 
เรือนทอง เพาเวอร์ ซิส
เม็ม                 
ราคา 940,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 
ทรัพย์ภรณ์ชัย เทรดด้ิง
 ราคา 176,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 
ทรัพย์ภรณ์ชัย เทรดด้ิง
 ราคา 176,000 บาท

นายกฤษณ์   ทรัพย์สิน
 ราคา 149,000 บาท

นายกฤษณ์   ทรัพย์สิน
 ราคา 149,000 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
725 วัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อลื น
240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด  -

726 วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,300.00 27,300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 662/2562   
ลว. 2 ก.ย. 2562

727 เคร่าองส่งสัญญาณ
ออดโรงเรียน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 658/2562   
ลว. 29 ส.ค 2562

728 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 656/2562   
ลว. 29 ส.ค. 2562

729 วัสดุวิทยาศาสตร์และ
เผยแพร่

18,810.00 18,810.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 657/2562   
ลว. 29 ส.ค. 2562

730 ซ่อมเปลี ยนสัญญาณ
ไฟจราจร บริเวณสี 
แยกท่ามะปราง

477,000.00 477,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. พด.50/2562
 ลว. 30 ส.ค. 2562

731 พัดลมระบายอากาศ 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลท. 655/2562   
ลว. 29 ส.ค. 2562

นางอุทัยรัตน์  หมื น
พหล ราคา 240 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559 ราคา 
27,300 บาทร้านก่อเกียรติ        
ราคา 15,000 บาท
ร้านสปอร์ตช็อปฟิต
เนส (ตรัง)              
ราคา 10,800 บาทโอลิแอนเดอร์        
ราคา 18,810 บาท
บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด
 ราคา 477,000 บาท

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 10,400 บาท

นางอุทัยรัตน์  หมื น
พหล ราคา 240 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ณฐ
มน 2559 ราคา 
27,300 บาทร้านก่อเกียรติ        
ราคา 15,000 บาท
ร้านสปอร์ตช็อปฟิต
เนส (ตรัง)              
ราคา 10,800 บาทโอลิแอนเดอร์        
ราคา 18,810 บาท
บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด
 ราคา 477,000 บาท

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 10,400 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
732 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. พร้อม
รางระบายน่้า คสล. 
ถนนเทศบาล 7 ซอย
 2 (ข้างโรงเรียน
เทศบาลห้วยยอด
วิทยา)

1,009,500.00 1,009,500.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

ราคาต ่าสุด ลท. พด.26/2562
 ลว. 3 พ.ค. 2562

หจก. ง้วนวัสดุภัณฑ์  
ราคา 1,009,500 
บาท

หจก. ง้วนวัสดุภัณฑ์  
ราคา 1,009,500 
บาท


