
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี พ.ศ. 2562 

               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจ านวน เงินทั้งสิ้น 

654,175.60 บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) และโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ได้

ด าเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ

จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 ที่แนบ 

               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนทั้งสิ้น 261 

ครั้ง พบว่า วิธีการ จัดซื้อจัดจ้างที่สูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 261 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

ตาราง แสดงร้อยละของจ านวนครั้ง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วิธีการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน (ครั้ง) งบประมาณ ร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 261 654,175.60 100 

รวม 261 654,175.60 100 
 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิด ความ

เสี่ยงที่จะเกิด ข้อผิดพลาดในการด าเนินการได้ 

 

(นางอรพรรณ  ขวัญนิมิตร) 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 



                                                                        แบสรปุผลการด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง โรงเรยีนวเิชยีรมาต ุ2                                             

                                                                                               ปีงบประมาณ 2562                                                                                                                

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ/

จัดจ้างบาท)

ราคากลาง

(บาท) วธิทีี่จะซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญา/

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าน้ ามัน            3,200        3,200 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ฯย่านตาขาว สหกรณ์ฯย่านตาขาว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/10/2561

2 ค่าจ้างตัดหญ้า            2,000        2,000 เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ  รัตนสุข นางอุไรวรรณ  รัตนสุข เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/10/2561

3 ค่าน้ ามัน 700           700 เฉพาะเจาะจง ปรีดาออยล์ ปรีดาออยล์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/10/2561

4 ค่าน้ ามัน 500           500 เฉพาะเจาะจง ปรีดาออยล์ ปรีดาออยล์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/10/2561

5 ค่าน้ ามัน 600           600 เฉพาะเจาะจง ปรีดาออยล์ ปรีดาออยล์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 16/10/2561

6 ค่าวสัดุเกษตร 340           340 เฉพาะเจาะจง โคกทรายค้าวสัดุ โคกทรายค้าวสัดุ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 16/10/2561

7 ค่าพวงมาลา 1,000                  1,000 เฉพาะเจาะจง วงัดอกไม้ วงัดอกไม้ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/10/2561

8 ค่าถ่ายเอกสาร 4,680.69          4,680.69 เฉพาะเจาะจง บริษทัริโก้ บริษทัริโก้ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/10/2561

9 ค่าจ้างตัดหญ้า            2,000        2,000 เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ  รัตนสุข นางอุไรวรรณ  รัตนสุข เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 2/11/2561

10 ค่าวสัดุเคมีภณัฑ์            3,600        3,600 เฉพาะเจาะจง ตรังเซฟต้ีไฟร์ ตรังเซฟต้ีไฟร์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 15/11/2561

11 ค่าจ้างท าตรายาง              140           140 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์เกตุ การ์ด ร้านจันทร์เกตุ การ์ด เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 16/11/2561

12 ค่าน้ ามัน            1,610        1,610 เฉพาะเจาะจง สิทธศัิกด์ิ  สิทธชิัย สิทธศัิกด์ิ  สิทธชิัย เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/11/2561

13 ค่าวสัดุโฆษณา              200           200 เฉพาะเจาะจง พแีอนด์เคกราฟฟคิดีไซน์ พแีอนด์เคกราฟฟคิดีไซน์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/11/2561

14 ค่าตอบแทนวทิยากร            3,000        3,000 เฉพาะเจาะจง พระมหารัตนากร นาคพล พระมหารัตนากร นาคพล เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/11/2561

15 ค่าถ่ายเอกสาร              900           900 เฉพาะเจาะจง ร้านจอย ร้านจอย เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/11/2561

16 ค่าวสัดุเกษตร 720                       720 เฉพาะเจาะจง นาโยงยนต์เกษตร นาโยงยนต์เกษตร เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/11/2561

17 ค่าถ่ายเอกสาร 4,229              4,228.59 เฉพาะเจาะจง บริษทัริโก้ บริษทัริโก้ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/11/2561

18 ค่าวสัดุโฆษณา              720           720 เฉพาะเจาะจง พแีอนด์เคกราฟฟคิดีไซน์ พแีอนด์เคกราฟฟคิดีไซน์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 1/12/2561



19 ค่าน้ ามัน            1,610        1,610 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ฯย่านตาขาว สหกรณ์ฯย่านตาขาว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/12/2561

20 ค่าจ้างตัดหญ้า            2,000        2,000 เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ  รัตนสุข นางอุไรวรรณ  รัตนสุข เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/12/2561

21 ค่าเคร่ืองด่ืมและขนม 2,060                  2,060 เฉพาะเจาะจง นางพอใจ  ชูเมือง นางพอใจ  ชูเมือง เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/12/2561

22 ค่าพวงมาลา 1,200                  1,200 เฉพาะเจาะจง วงัดอกไม้ วงัดอกไม้ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/12/2561

23 ค่าจ้างเหมารถ 48,000               48,000 เฉพาะเจาะจง นายไชยวฒัน์  เล่ือนแปน้ นายไชยวฒัน์  เล่ือนแปน้ เสนอราคาต่ าสุด 001/2562 7/12/2561

24 ค่าน้ ามัน            1,080        1,080 เฉพาะเจาะจง สิทธศัิกด์ิ  สิทธชิัย สิทธศัิกด์ิ  สิทธชิัย เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/12/2561

25 ค่าชุดฟตุบอล 2,470                  2,470 เฉพาะเจาะจง พ.ีเอส.เค.สปอร์ต 2012 พ.ีเอส.เค.สปอร์ต 2012 เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/12/2561

26 ค่ากระดาษไขและหมึก 14,231           14,231.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัริโซ่ (ประเทศไทย) บริษทัริโซ่ (ประเทศไทย) เสนอราคาต่ าสุด 002/2562 22/12/2561

27 ค่าเข้าเล่มเอกสาร 350                   350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหยก ร้านหยก เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 24/12/2561

28 ค่าวดัสุส านักงาน 1,116                  1,116 เฉพาะเจาะจง บริษทัสยามแม็คโครจ ากัด บริษทัสยามแม็คโครจ ากัด เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 24/12/2561

29 ค่าวสัดุ 2,160                  2,160 เฉพาะเจาะจง นางพอใจ  ชูเมือง นางพอใจ  ชูเมือง เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 27/12/2561

30 ค่าวดัสุส านักงาน 840                       840 เฉพาะเจาะจง ภทัรพทิยาภณัฑ์ ภทัรพทิยาภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 27/12/2561

31 ค่าวสัดุ 398                       398 เฉพาะเจาะจง ร้านหยก ร้านหยก เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/12/2561

32 ค่าถ่ายเอกสาร 4,228.59          4,228.59 เฉพาะเจาะจง บริษทัริโก้ บริษทัริโก้ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/12/2561

33 ค่าวดัสุส านักงาน 1,000                  1,000 เฉพาะเจาะจง บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 2/1/2562

34 ค่าวสัดุกีฬา 2,475                  2,475 เฉพาะเจาะจง บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 2/1/2562

35 ค่าวดัสุส านักงาน 438                       438 เฉพาะเจาะจง บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 2/1/2562

36 ค่าน้ ามัน            1,580        1,580 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ฯย่านตาขาว สหกรณ์ฯย่านตาขาว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/1/2562

37 ค่าจ้างท าเตาเอนกประสงค์            3,480        3,480 เฉพาะเจาะจง นายสาธร  สีสุข นายสาธร  สีสุข เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/1/2562

38 ค่าวสัดุ 1,550                  1,550 เฉพาะเจาะจง วจิิตร วจิิตร เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/1/2562

39 ค่าวสัดุ 237                       237 เฉพาะเจาะจง บริษทัเตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป บริษทัเตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/1/2562

40 ค่าวสัดุ 4,004                  4,004 เฉพาะเจาะจง ร้านจ๊ะหน๊ะ ร้านจ๊ะหน๊ะ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/1/2562

41 ค่าวดัสุส านักงาน 360                       360 เฉพาะเจาะจง บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/1/2562

42 ค่าวสัดุ 3,520                  3,520 เฉพาะเจาะจง นางสมพศิ  จิตรบญุ นางสมพศิ  จิตรบญุ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/1/2562

43 ค่าวสัดุ 470                       470 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.พาณิชย์ทุ่งยาว หจก.ส.พาณิชย์ทุ่งยาว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/1/2562



44 ค่าวสัดุ 6,720                  6,720 เฉพาะเจาะจง นายสาธร  สีสุข นายสาธร  สีสุข เสนอราคาต่ าสุด 005/2562 4/1/2562

45 ค่าวสัดุ 235                       235 เฉพาะเจาะจง นาโยงยนต์เกษตร นาโยงยนต์เกษตร เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/1/2562

46 ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร 270                       270 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพจ์ัง ร้านพมิพจ์ัง เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/1/2562

47 ค่าวสัดุ 1,200                  1,200 เฉพาะเจาะจง บดัด้ีการพมิพ์ บดัด้ีการพมิพ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/1/2562

48 ค่าบอร์ดโครงงาน 8,400                  8,400 เฉพาะเจาะจง พแีอนด์เคกราฟฟคิดีไซน์ พแีอนด์เคกราฟฟคิดีไซน์ เสนอราคาต่ าสุด 003/2562 4/1/2562

49 ค่าวดัสุส านักงาน 1,202                  1,202 เฉพาะเจาะจง บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/1/2562

50 ค่าวสัดุ 520                       520 เฉพาะเจาะจง บริษทัเตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป บริษทัเตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/1/2562

51 ค่าวดัสุส านักงาน 416 416 เฉพาะเจาะจง สุนทร  พรหมแก้ว สุนทร  พรหมแก้ว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/1/2562

52 วสัดุโฆษณา 360 360 เฉพาะเจาะจง เอสทพีกีรุ๊ป เอสทพีกีรุ๊ป เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/1/2562

53 ค่าน้ ามัน              860           860 เฉพาะเจาะจง สิทธศัิกด์ิ  สิทธชิัย สิทธศัิกด์ิ  สิทธชิัย เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/1/2562

54 ค่าวดัสุส านักงาน 1,372                  1,372 เฉพาะเจาะจง บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/1/2562

55 ค่าวสัดุ 4,990           4,990       เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา  ด้วงแก้ว นางสาวเจนจิรา  ด้วงแก้ว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/1/2562

56 ค่าคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ 11,000         11,000      เฉพาะเจาะจง ร้านคอนเนคไอที ร้านคอนเนคไอที เสนอราคาต่ าสุด 004/2562 9/1/2562

57 ค่าจ้างเหมารถ 3,000           3,000       เฉพาะเจาะจง นายวทิยา  คงช านาญ นายวทิยา  คงช านาญ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/1/2562

58 ค่าจ้างเหมารถ 2,600           2,600       เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  พรหมแก้ว นายสุนทร  พรหมแก้ว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/1/2562

59 ค่าตู้เหล็กสองบาน 4,500           4,500       เฉพาะเจาะจง โชคอ านวยเฟอร์นิเจอร์ฯ โชคอ านวยเฟอร์นิเจอร์ฯ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/1/2562

60 ค่าอาหารเช้า 2,686           2,686       เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  ชูเสียงแจ้ว นางสมหมาย  ชูเสียงแจ้ว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 11/1/2562

61 ค่าเคร่ืองปรืนเตอร์ 3,300           3,300       เฉพาะเจาะจง ร้านคอนเนคไอที ร้านคอนเนคไอที เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/1/2562

62 ค่าวสัดุก่อสร้าง 1,938           1,938       เฉพาะเจาะจง ร้านโคกทรายวสัดุก่อสร้าง ร้านโคกทรายวสัดุก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 24/1/2562

63 ค่าจ้างตัดหญ้า            2,000        2,000 เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ  รัตนสุข นางอุไรวรรณ  รัตนสุข เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/1/2562

64 ค่าจ้างเดินทอ่ประปา 1,100           1,100       เฉพาะเจาะจง นายสิทธชิัย การชาค า นายสิทธชิัย การชาค า เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/1/2562

65 ค่าวดัสุส านักงาน 952.30         952.30      เฉพาะเจาะจง ร้านอาดูโน่ไทย ร้านอาดูโน่ไทย เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/1/2562

66 ค่าวดัสุส านักงาน 1,712           1,712       เฉพาะเจาะจง ร้านอาดูโน่ไทย ร้านอาดูโน่ไทย เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/1/2562

67 ค่าถ่ายเอกสาร 4,894.86          4,894.86 เฉพาะเจาะจง บริษทัริโก้ บริษทัริโก้ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/1/2562

68 ค่าน้ ามัน            1,540        1,540 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ฯย่านตาขาว สหกรณ์ฯย่านตาขาว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 1/2/2562



69 ค่าซ่อมรถยนต์          13,270       13,270 เฉพาะเจาะจง อุ่วทิยายนต์ อุ่วทิยายนต์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/2/2562

70 ค่าซ่อมคอมพวิเตอร์            2,700        2,700 เฉพาะเจาะจง ร้านคอนเนคไอที ร้านคอนเนคไอที เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/2/2562

71 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 921             921          เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพจ์ัง ร้านพมิพจ์ัง เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/2/2562

72 ค่าวสัดุ 2,800           2,800       เฉพาะเจาะจง หจก.จ.ศรีมงคลเทรดด้ิง หจก.จ.ศรีมงคลเทรดด้ิง เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/2/2562

73 ค่าวสัดุ 595             595          เฉพาะเจาะจง ร้านน้องบราซิล ร้านน้องบราซิล เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 15/2/2562

74 ค่าอาหารกล่อง 9405 9,405       เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  ชูเสียงแจ้ว นางสมหมาย  ชูเสียงแจ้ว เสนอราคาต่ าสุด 006/2562 16/2/2562

75 ค่าวดุั 300 300          เฉพาะเจาะจง ร้านบญุน าเคร่ืองพระ ร้านบญุน าเคร่ืองพระ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/2/2562

76 ค่ากระดาษไขและหมึก 15,247.50       15,247.50 เฉพาะเจาะจง บริษทัริโซ่ (ประเทศไทย) บริษทัริโซ่ (ประเทศไทย) เสนอราคาต่ าสุด 007/2562 18/2/2562

77 ค่าวดัสุส านักงาน 426 426          เฉพาะเจาะจง บริษทับทีเูอส บริษทับทีเูอส เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/2/2562

78 ค่าวดุั 500 500          เฉพาะเจาะจง นางสมพศิ  จิตรบญุ นางสมพศิ  จิตรบญุ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/2/2562

79 ค่าวดุั 500 500          เฉพาะเจาะจง ร้านนาโยงมินิมาร์ท ร้านนาโยงมินิมาร์ท เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/2/2562

80 ค่าวดัสุส านักงาน 2,818                  2,818 เฉพาะเจาะจง บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/2/2562

81 ค่าวสัดุ 750 750 เฉพาะเจาะจง นาโยงยนต์เกษตร นาโยงยนต์เกษตร เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/2/2562

82 ค่าน้ ามัน            1,000        1,000 เฉพาะเจาะจง สิทธศัิกด์ิ  สิทธชิัย สิทธศัิกด์ิ  สิทธชิัย เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/2/2562

83 ค่าปา้ยไวนิล 840           840 เฉพาะเจาะจง ชัยวฒัน์  เขียงทอง ชัยวฒัน์  เขียงทอง เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/2/2562

84 ค่าอาหารกล่อง 4900        4,900 เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  ชูเสียงแจ้ว นางสมหมาย  ชูเสียงแจ้ว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 27/2/2562

85 ค่าถ่ายเอกสาร 4,934.46          4,934.46 เฉพาะเจาะจง บริษทัริโก้ บริษทัริโก้ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/2/2562

86 ค่าปา้ยไวนิล 300           300 เฉพาะเจาะจง ชัยวฒัน์  เชียงทอง ชัยวฒัน์  เชียงทอง เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/3/2562

87 ค่าวดัสุส านักงาน 4,815                  4,815 เฉพาะเจาะจง โรงพมิพก์้องวา้ โรงพมิพก์้องวา้ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 9/3/2562

88 ค่าวดัสุส านักงาน 475           475 เฉพาะเจาะจง วนีัส วนีัส เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/3/2562

89 ค่าวดัสุส านักงาน 1,350                  1,350 เฉพาะเจาะจง บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/3/2562

90 ค่าวสัดุ 545           545 เฉพาะเจาะจง นางพอใจ  ชูเมือง นางพอใจ  ชูเมือง เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/3/2562

91 ค่าดอกไม้สด 630           630 เฉพาะเจาะจง ร้านอมรรัตน์ ร้านอมรรัตน์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/3/2562

92 ค่าถ่ายเอกสาร 4,924.23          4,924.23 เฉพาะเจาะจง บริษทัริโก้ บริษทัริโก้ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/3/2562

93 ค่าน้ ามัน            1,000        1,000 เฉพาะเจาะจง สิทธศัิกด์ิ  สิทธชิัย สิทธศัิกด์ิ  สิทธชิัย เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 1/4/2562



94 ค่าวดัสุส านักงาน 286           286 เฉพาะเจาะจง บริษทัมิตรสาส์นตรังพาณิชย์ บริษทัมิตรสาส์นตรังพาณิชย์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 1/4/2562

95 ค่าอาหารกล่อง 1,040                  1,040 เฉพาะเจาะจง นายชรินทร์  นานช้า นายชรินทร์  นานช้า เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 1/4/2562

96 ค่าวสัดุ 290           290 เฉพาะเจาะจง นาโยงยนต์เกษตร นาโยงยนต์เกษตร เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/4/2562

97 ค่าน้ ามัน            1,650        1,650 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ฯย่านตาขาว สหกรณ์ฯย่านตาขาว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/4/2562

98 ค่าวสัดุ 380           380 เฉพาะเจาะจง นาโยงยนต์เกษตร นาโยงยนต์เกษตร เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/4/2562

99 ค่าหมึกปร้ิน 2000        2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านคอนเนคไอที ร้านคอนเนคไอที เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 9/4/2562

100 ค่าวสัดุ 110           110 เฉพาะเจาะจง นาโยงยนต์เกษตร นาโยงยนต์เกษตร เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 16/4/2562

101 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 1960        1,960 เฉพาะเจาะจง บริษทัยูนิต้ีไอทซีีสเต็มจ ากัด บริษทัยูนิต้ีไอทซีีสเต็มจ ากัด เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/4/2562

102 ค่าน้ ามัน            1,000        1,000 เฉพาะเจาะจง สิทธศัิกด์ิ  สิทธชิัย สิทธศัิกด์ิ  สิทธชิัย เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/4/2562

103 ค่าผ้า 2,902.50          2,902.50 เฉพาะเจาะจง หา้งผ้าอุดมกิจ หา้งผ้าอุดมกิจ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/4/2562

104 ค่าถ่ายเอกสาร 3,000                  3,000 เฉพาะเจาะจง บริษทัริโก้ บริษทัริโก้ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/4/2562

105 ค่าน้ ามัน            1,020        1,020 เฉพาะเจาะจง สิทธศัิกด์ิ  สิทธชิัย สิทธศัิกด์ิ  สิทธชิัย เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 11/5/2562

106 ค่าคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค 13,400               13,400 เฉพาะเจาะจง บริษทัยูนิต้ีไอทซีีสเต็มจ ากัด บริษทัยูนิต้ีไอทซีีสเต็มจ ากัด เสนอราคาต่ าสุด 009/2563 14/5/2562

107 ค่าวสัดุ 2,700                  2,700 เฉพาะเจาะจง นางเครือฟา้  ด้วยหมุน นางเครือฟา้  ด้วยหมุน เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 16/5/2562

108 ค่าวสัดุ 4,339                  4,339 เฉพาะเจาะจง ร้านบญุน าเคร่ืองพระ ร้านบญุน าเคร่ืองพระ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 16/5/2562

109 ค่าชุดถวายสังฆทาน 597           597 เฉพาะเจาะจง ร้านบญุน าเคร่ืองพระ ร้านบญุน าเคร่ืองพระ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/5/2562

110 ค่าซ่อมคอมพวิเตอร์ 750           750 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญบา้นใบไม้ หา้งหุ้นส่วนสามัญบา้นใบไม้ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/5/2562

111 ค่าจ้างซ่อมคอมพวิเตอร์ 500           500 เฉพาะเจาะจง ร้านคอนเนคไอที ร้านคอนเนคไอที เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/5/2562

112 ค่าจ้างลงโปรแกรม 300           300 เฉพาะเจาะจง ร้านคอนเนคไอที ร้านคอนเนคไอที เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/5/2562

113 ค่าวสัดุ 190           190 เฉพาะเจาะจง นาโยงยนต์เกษตร นาโยงยนต์เกษตร เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/5/2562

114 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านคอนเนคไอที ร้านคอนเนคไอที เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/5/2562

115 ค่าน้ ามัน            1,700        1,700 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ฯย่านตาขาว สหกรณ์ฯย่านตาขาว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 24/5/2562

116 ค่าไวนิล 1,900           1,900       เฉพาะเจาะจง ร้านพอีาดีไซน์ ร้านพอีาดีไซน์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/5/2562

117 ค่าวสัดุ 3,743           3,743       เฉพาะเจาะจง บริษทัเอ็นดิทโซลูชั่นจ ากัด บริษทัเอ็นดิทโซลูชั่นจ ากัด เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/5/2562

118 ค่าจ้างตัดหญ้า            2,000        2,000 เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ  รัตนสุข นางอุไรวรรณ  รัตนสุข เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/5/2562



119 ค่าดอกไม้สด 120             120          เฉพาะเจาะจง ร้านซาฟา ร้านซาฟา เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/5/2562

120 ค่าดอกไม้ 360             360          เฉพาะเจาะจง วนีัส วนีัส เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/5/2562

121 ค่าวสัดคอมพวิเตอร์ 3,090                  3,090 เฉพาะเจาะจง บริษทัยูนิต้ีไอทซีีสเต็มจ ากัด บริษทัยูนิต้ีไอทซีีสเต็มจ ากัด เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/5/2562

122 ค่าผ้าต่วน 1,440           1,440       เฉพาะเจาะจง สิริรัตน์ สิริรัตน์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/5/2562

123 ค่าถ่ายเอกสาร 3,000                  3,000 เฉพาะเจาะจง บริษทัริโก้ บริษทัริโก้ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/5/2562

124 ค่าเก้าอี้ 5,500           5,500       เฉพาะเจาะจง บริษทัซีอาร์ซีไทวสัดุจ ากัด บริษทัซีอาร์ซีไทวสัดุจ ากัด เสนอราคาต่ าสุด 010/2563 1/6/2562

125 ค่าวสัดุ 1,700                  1,700 เฉพาะเจาะจง นางพอใจ  ชูเมือง นางพอใจ  ชูเมือง เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/6/2562

126 ค่าไวนิล 800             800          เฉพาะเจาะจง ร้านพแีอนด์เคกราฟฟคิดีไซน์ ร้านพแีอนด์เคกราฟฟคิดีไซน์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/6/2562

127 ค่าจ้างลงโปรแกรม 300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านคอนเนคไอที ร้านคอนเนคไอที เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 11/6/2562

128 ค่าน้ ามัน              900           900 เฉพาะเจาะจง สิทธศัิกด์ิ  สิทธชิัย สิทธศัิกด์ิ  สิทธชิัย เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/6/2562

129 ค่าวดัสุส านักงาน 14,299               14,299 เฉพาะเจาะจง บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด 012/2563 18/6/2562

130 ค่าหมึกปร้ิน 1,800           1,800       เฉพาะเจาะจง ร้านคอนเนคไอที ร้านคอนเนคไอที เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/6/2562

131 ค่าวสัดุล าโพง 2,834           2,834       เฉพาะเจาะจง SKG Online SKG Online เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/6/2562

132 ค่าถ่ายเอกสาร 3,000                  3,000 เฉพาะเจาะจง บริษทัริโก้ บริษทัริโก้ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/6/2562

133 ค่าเข้าเล่มเอกสาร 550                       550 เฉพาะเจาะจง เกวลิน  แซ่เหล้า เกวลิน  แซ่เหล้า เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 1/7/2562

134 ค่าน้ ามัน            1,450        1,450 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ฯย่านตาขาว สหกรณ์ฯย่านตาขาว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 1/7/2562

135 ค่าวดัสุส านักงาน 1,626                  1,626 เฉพาะเจาะจง บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 1/7/2562

136 ค่าวดัสุส านักงาน 1,685                  1,685 เฉพาะเจาะจง บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 1/7/2562

137 ค่าวสัดุไฟฟา้ 180             180          เฉพาะเจาะจง เจ๊ณี เจ๊ณี เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 1/7/2562

138 ค่าจ้างตัดหญ้า            2,000        2,000 เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ  รัตนสุข นางอุไรวรรณ  รัตนสุข เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 2/7/2562

139 ค่าน้ าด่ืม 370             370          เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมแสงทอง น้ าด่ืมแสงทอง เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 2/7/2562

140 ค่าปนูขาว 3,000           3,000       เฉพาะเจาะจง โรงงานปนูขาวโชคทวี โรงงานปนูขาวโชคทวี เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 2/7/2562

141 ค่าวดัสุส านักงาน 387                       387 เฉพาะเจาะจง บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 2/7/2562

142 ค่าไวนิล 1,700           1,700       เฉพาะเจาะจง นายชัยวฒัน์  เชียงทอง นายชัยวฒัน์  เชียงทอง เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 2/7/2562

143 ค่ายา 3,001           3,001       เฉพาะเจาะจง ร้านยูริเภสัช ร้านยูริเภสัช เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 2/7/2562



144 ค่าเช่าเหมารถ 1,100           1,100       เฉพาะเจาะจง นายวชิิตร์  ศรีเกตุ นายวชิิตร์  ศรีเกตุ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/7/2562

145 ค่าเช่าเต๊นท์ 3,000           3,000       เฉพาะเจาะจง นายก าจร  อินอนันต์ นายก าจร  อินอนันต์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/7/2562

146 ค่าเช่าเต๊นท์ 2,000           2,000       เฉพาะเจาะจง นายจารุกิตต์ิ  นานช้า นายจารุกิตต์ิ  นานช้า เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/7/2562

147 ค่าต้นไม้ 500             500          เฉพาะเจาะจง ลานบนิออ ลานบนิออ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/7/2562

148 ค่าดอกไม้สด 800             800          เฉพาะเจาะจง ร้านอมรรัตน์ ร้านอมรรัตน์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/7/2562

149 ค่าวสัดุ 45               45            เฉพาะเจาะจง นางสาวปราณี  แก้วประชุม นางสาวปราณี  แก้วประชุม เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/7/2562

150 ค่าวสัดุ 480             480          เฉพาะเจาะจง ร้านวนีัส ร้านวนีัส เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/7/2562

151 ค่าวสัดุ 294                       294 เฉพาะเจาะจง นางพอใจ  ชูเมือง นางพอใจ  ชูเมือง เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/7/2562

152 ค่าชุดพละ 16,340         16,340      เฉพาะเจาะจง นางวรรณี  สัญกูล นางวรรณี  สัญกูล เสนอราคาต่ าสุด 011/2562 3/7/2562

153 ค่าวสัดุ 300             300          เฉพาะเจาะจง ร้านน้องเทก็พลาสติก ร้านน้องเทก็พลาสติก เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/7/2562

154 ค่าเช่าชุดและแต่งหน้า 4,000           4,000       เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา  ชูเล้ียง นางสาววาสนา  ชูเล้ียง เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/7/2562

155 ค่าจ้างวงดุริยางค์ 2,500           2,500       เฉพาะเจาะจง นายจิรานุวฒัน์  ชูยัง นายจิรานุวฒัน์  ชูยัง เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/7/2562

156 ค่าจ้างวงดุริยางค์ 2,500           2,500       เฉพาะเจาะจง นายภราดร  บญุโยดม นายภราดร  บญุโยดม เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/7/2562

157 ค่าอาหารกล่อง 9,000           9,000       เฉพาะเจาะจง นายชรินทร์  นานช้า นายชรินทร์  นานช้า เสนอราคาต่ าสุด 013/2562 4/7/2562

158 ค่าน้ าด่ืม 650             650          เฉพาะเจาะจง นางวนัดี  จันทร์มัด นางวนัดี  จันทร์มัด เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/7/2562

159 ค่าวสัดุ 2,531           2,531       เฉพาะเจาะจง นางสมพศิ  จิตรบญุ นางสมพศิ  จิตรบญุ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/7/2562

160 ค่าวสัดุ 1,730           1,730       เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  ชูเสียงแจ้ว นางสมหมาย  ชูเสียงแจ้ว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/7/2562

161 ค่าวสัดุ 297             297          เฉพาะเจาะจง หจก.ตรัววรานนทก์ารค้า หจก.ตรัววรานนทก์ารค้า เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 9/7/2562

162 ค่าวสัดุ 1,078           1,078       เฉพาะเจาะจง นางสมพศิ  จิตรบญุ นางสมพศิ  จิตรบญุ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 9/7/2562

163 ค่าจ้างซักผ้า 900             900          เฉพาะเจาะจง นางจุรี  นานช้า นางจุรี  นานช้า เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/7/2562

164 ค่าดอกไม้แหง้ 450             450          เฉพาะเจาะจง ซาฟา ซาฟา เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/7/2562

165 ค่าวสัดุ 745             745          เฉพาะเจาะจง ไพจิตร ไพจิตร เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/7/2562

166 ค่าวสัดุ 3,500           3,500       เฉพาะเจาะจง ซาวด์เซ็นเตอร์ ซาวด์เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/7/2562

167 ค่าหมึกปร้ิน 1,150           1,150       เฉพาะเจาะจง ร้านคอนเนคไอที ร้านคอนเนคไอที เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 24/7/2562

168 ค่าวสัดุเคมีภณัฑ์ 440             440          เฉพาะเจาะจง ตรังเซฟต้ีไฟล์ ตรังเซฟต้ีไฟล์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 24/7/2562



169 ค่าจ้างลงโปรแกรม 400             400          เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญบา้นใบไม้ หา้งหุ้นส่วนสามัญบา้นใบไม้ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/7/2562

170 ค่าวสัดุ 7,200           7,200       เฉพาะเจาะจง อู่วทิยายนต์ อู่วทิยายนต์ เสนอราคาต่ าสุด 014/2562 26/7/2562

171 ค่าวสัดุ 1,990           1,990       เฉพาะเจาะจง อู่วทิยายนต์ อู่วทิยายนต์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/7/2562

172 ค่าวสัดุ 440             440          เฉพาะเจาะจง ร้านอาดูโน่ไทย ร้านอาดูโน่ไทย เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/7/2562

173 ค่าถ่ายเอกสาร 3,615.45          3,615.45 เฉพาะเจาะจง บริษทัริโก้ บริษทัริโก้ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/7/2562

174 ค่าวสัดุ 742             742          เฉพาะเจาะจง บริษทัสยามแม็คโครจ ากัด บริษทัสยามแม็คโครจ ากัด เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 4/8/2562

175 ค่าวดัสุส านักงาน 2,094                  2,094 เฉพาะเจาะจง บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/8/2562

176 ค่าน้ ามัน            1,650        1,650 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ฯย่านตาขาว สหกรณ์ฯย่านตาขาว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 9/8/2562

177 ค่าวสัดุ 550             550          เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิดา  รักสม นางสาวชลิดา  รักสม เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/8/2562

178 ค่าวสัดุ 3,361           3,361       เฉพาะเจาะจง ร้านจ๊ะน๊ะ ร้านจ๊ะน๊ะ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/8/2562

179 ค่าวดัสุส านักงาน 3,008                  3,008 เฉพาะเจาะจง บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/8/2562

180 ค่าวดัสุส านักงาน 4,600           4,600       เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย หจก.ตรังซัพพลาย เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/8/2562

181 ค่าวดัสุส านักงาน 585             585          เฉพาะเจาะจง หจก.น าวทิยา หจก.น าวทิยา เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/8/2562

182 ค่าวสัดุ 1,041           1,041       เฉพาะเจาะจง ร้านจ๊ะน๊ะ ร้านจ๊ะน๊ะ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/8/2562

183 ค่าวสัดุ 739             739          เฉพาะเจาะจง ร้านน้องบราซิล ร้านน้องบราซิล เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 14/8/2562

184 ค่าไวนิล 600             600          เฉพาะเจาะจง ร้านพอีาดีไซน์ ร้านพอีาดีไซน์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 15/8/2562

185 ค่าเช่าเหมารถ 3,000           3,000       เฉพาะเจาะจง นายหรอหมี  ชูแก้ว นายหรอหมี  ชูแก้ว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 19/8/2562

186 ค่าวสัดุ 505             505          เฉพาะเจาะจง โคกทรายค้าวสัดุ โคกทรายค้าวสัดุ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/8/2562

187 ค่าวสัดุ 384             384          เฉพาะเจาะจง บริษทัซีอาร์ซีไทวสัดุจ ากัด บริษทัซีอาร์ซีไทวสัดุจ ากัด เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 24/8/2562

188 ค่าวสัดุ 990             990          เฉพาะเจาะจง บริษัททรูดิสทริบิวชั่นแอนด์เซลล์ บริษัททรูดิสทริบิวชั่นแอนด์เซลล์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/8/2562

189 ค่าวดัสุส านักงาน 396                       396 เฉพาะเจาะจง บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/8/2562

190 ค่าน้ ามัน 800             800          เฉพาะเจาะจง นางอิ่ม  ชัยเพช็ร นางอิ่ม  ชัยเพช็ร เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/8/2562

191 ค่าไวนิล 3,820           3,820       เฉพาะเจาะจง พแีอนด์เคกราฟฟคิดีไซน์ พแีอนด์เคกราฟฟคิดีไซน์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/8/2562

192 ค่าวสัดุส านักงาน 420             420          เฉพาะเจาะจง หจก.น าวทิยา หจก.น าวทิยา เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/8/2562

193 ค่าวสัดุ 916 916          เฉพาะเจาะจง บริษัทเอกชัยดิสทริบิวชั่น ซิสเทม บริษัทเอกชัยดิสทริบิวชั่น ซิสเทม เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/8/2562



194 ค่าวสัดุ 3,740           3,740       เฉพาะเจาะจง สตางค์เคร่ืองครัว สตางค์เคร่ืองครัว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/8/2562

195 ค่าวดัสุส านักงาน 6,085                  6,085 เฉพาะเจาะจง บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด 015/2562 28/8/2562

196 ค่าวสัดุ 440             440          เฉพาะเจาะจง ร้านน้องเมย์ ร้านน้องเมย์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/8/2562

197 ค่าวสัดุ 1,394           1,394       เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทร  พรหมแก้ว ร้านสุนทร  พรหมแก้ว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/8/2562

198 ค่าจ้างซักผ้า 1,000           1,000       เฉพาะเจาะจง นางหา้มี๊ด๊ะ  รองเดช นางหา้มี๊ด๊ะ  รองเดช เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/8/2562

199 ค่าเช่าเต๊นท์ 2,500           2,500       เฉพาะเจาะจง นายสัญญา  บญุสร้าง นายสัญญา  บญุสร้าง เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/8/2562

200 ค่าข้าวกล่อง 4,230           4,230       เฉพาะเจาะจง นางจุรี  นานช้า นางจุรี  นานช้า เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/8/2562

201 ค่าวสัดุ 300             300          เฉพาะเจาะจง สุนทร  พรหมแก้ว สุนทร  พรหมแก้ว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/8/2562

202 ค่าวสัดุ 200             200          เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียนฯ ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียนฯ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/8/2562

203 ค่าน้ าด่ืม 240             240          เฉพาะเจาะจง วนัดี  จันทร์ผอม วนัดี  จันทร์ผอม เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/8/2562

204 ค่าอาหาร 750             750          เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ เกิดสมบูรณ์ นางสาวเบญจวรรณ เกิดสมบูรณ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/8/2562

205 ค่าวสัดุ 727 727          เฉพาะเจาะจง นางสมพศิ  จิตรบญุ นางสมพศิ  จิตรบญุ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/8/2562

206 ค่าถ่ายเอกสาร 5,266.11          5,266.11 เฉพาะเจาะจง บริษทัริโก้ บริษทัริโก้ เสนอราคาต่ าสุด 016/2562 31/8/2562

207 ค่าวสัดุ 599 599          เฉพาะเจาะจง หจก.ตรัววรานนทก์ารค้า หจก.ตรัววรานนทก์ารค้า เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 2/9/2562

208 ค่าครุภณัฑ์เคร่ืองช่วยสอน 6,500           6,500       เฉพาะเจาะจง บริษทัตรังสมบรูณ์การไฟฟา้ บริษทัตรังสมบรูณ์การไฟฟา้ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 2/9/2562

209 ค่าวสัดุส านักงาน 1,650           1,650       เฉพาะเจาะจง ร้านจ๊ะน๊ะ ร้านจ๊ะน๊ะ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 2/9/2562

210 ค่าไวนิล 6oo 6oo เฉพาะเจาะจง ร้านพอีาดีไซน์ ร้านพอีาดีไซน์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 2/9/2562

211 ค่าจ้างตัดหญ้า            2,000        2,000 เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ  รัตนสุข นางอุไรวรรณ  รัตนสุข เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/9/2562

212 ค่าวสัดุ 360             360          เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังวรานนทก์ารค้า หจก.ตรังวรานนทก์ารค้า เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/9/2562

213 ค่าอาหารกล่อง 500             500          เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  ชูเสียงแจ้ว นางสมหมาย  ชูเสียงแจ้ว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/9/2562

214 ค่าเช่าเหมารถ 1,500           1,500       เฉพาะเจาะจง นายหรอหมี  ชูแก้ว นายหรอหมี  ชูแก้ว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/9/2562

215 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 590             590          เฉพาะเจาะจง บริษทัยูนิต้ีไอทซีีสเต็มจ ากัด บริษทัยูนิต้ีไอทซีีสเต็มจ ากัด เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/9/2562

216 ค่ากระดาษไขและหมึก 16,264               16,264 เฉพาะเจาะจง บริษทัริโซ่ (ประเทศไทย) บริษทัริโซ่ (ประเทศไทย) เสนอราคาต่ าสุด 019/2562 9/9/2562

217 ค่าวสัดุ 590             590          เฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญพิทยาโอเอเซ็นเตอร์ บริษัทเจริญพิทยาโอเอเซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/9/2562

218 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ 5,300           5,300       เฉพาะเจาะจง อู่วทิยายนต์ อู่วทิยายนต์ เสนอราคาต่ าสุด 010/2562 10/9/2562



219 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ 4,500           4,500       เฉพาะเจาะจง อู่วทิยายนต์ อู่วทิยายนต์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/9/2562

220 ค่าวสัดุ 1,350           1,350       เฉพาะเจาะจง ร้านอาดูโน่ไทย ร้านอาดูโน่ไทย เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/9/2562

221 ค่าวสัดุ 17,480         17,480      เฉพาะเจาะจง อู่วทิยายนต์ อู่วทิยายนต์ เสนอราคาต่ าสุด 022/2562 10/9/2562

222 ค่าวสัดุ 460 460 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างลาภอลูมิเนียม ร้านช่างลาภอลูมิเนียม เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 11/9/2562

223 ค่าปา้ยโฟมบอร์ด 11,160         11,160      เฉพาะเจาะจง พแีอนด์เคกราฟฟคิดีไซน์ พแีอนด์เคกราฟฟคิดีไซน์ เสนอราคาต่ าสุด 020/2562 11/9/2562

224 ค่าวดัสุส านักงาน 1,000                  1,000 เฉพาะเจาะจง บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/9/2562

225 ค่าวดัสุส านักงาน 910                       910 เฉพาะเจาะจง บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/9/2562

226 ค่าวสัดุยานยนต์ 6,800                  6,800 เฉพาะเจาะจง นายยะหยา  สังขาว นายยะหยา  สังขาว เสนอราคาต่ าสุด 021/2562 13/9/2562

227 ค่าวสัดุ 1,680                  1,680 เฉพาะเจาะจง เอสทพีกีรุ๊ป เอสทพีกีรุ๊ป เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/9/2562

228 ค่าวสัดุ 1,250                  1,250 เฉพาะเจาะจง บดัด้ีการพมิพ์ บดัด้ีการพมิพ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 16/9/2562

229 ค่าวสัดุ 950                       950 เฉพาะเจาะจง ร้านจ๊ะน๊ะ ร้านจ๊ะน๊ะ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 16/9/2562

230 ค่าวสัดุ 3,952                  3,952 เฉพาะเจาะจง นางเพญ็ศรี  นะวะกะ นางเพญ็ศรี  นะวะกะ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 16/9/2562

231 ค่าวสัดุ 274                       274 เฉพาะเจาะจง บริษทัเตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป บริษทัเตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 16/9/2562

232 ค่าวสัดุส านักงาน 270                       270 เฉพาะเจาะจง บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 16/9/2562

233 ค่าวสัดุ 1,024.50          1,024.50 เฉพาะเจาะจง บริษทัสยามแม็คโครจ ากัด บริษทัสยามแม็คโครจ ากัด เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 16/9/2562

234 ค่าจ้างท าเอาเอนกประสงค์ 5,780                  5,780 เฉพาะเจาะจง ส.สแตนเลส ส.สแตนเลส เสนอราคาต่ าสุด 008/2562 17/9/2562

235 ค่าวสัดุ 765                       765 เฉพาะเจาะจง บริษทัโรบนิสันจกัด บริษทัโรบนิสันจกัด เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/9/2562

236 ค่าวสัดุ 622             622          เฉพาะเจาะจง นางสมพศิ  จิตรบญุ นางสมพศิ  จิตรบญุ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/9/2562

237 ค่าวสัดุ 630 630 เฉพาะเจาะจง โคกทรายค้าวสัดุ โคกทรายค้าวสัดุ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/9/2562

238 ค่าวสัดุเคมีภณัฑ์ 430             430          เฉพาะเจาะจง บริษทัแกมมาโก้จ ากัด บริษทัแกมมาโก้จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/9/2562

239 ค่าวสัดุส านักงาน 1,005           1,005       เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทร  พรหมแก้ว ร้านสุนทร  พรหมแก้ว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/9/2562

240 ค่าหมึกปร้ิน 640             640          เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญบา้นใบไม้ หา้งหุ้นส่วนสามัญบา้นใบไม้ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/9/2562

241 ค่าวสัดุ 155             155          เฉพาะเจาะจง เอกพลฟาร์ม เอกพลฟาร์ม เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/9/2562

242 ค่าวสัดุ 405             405          เฉพาะเจาะจง ร้านซาฟา ร้านซาฟา เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/9/2562

243 ค่าวสัดุ 16,610         16,610      เฉพาะเจาะจง ส.สแตนเลส ส.สแตนเลส เสนอราคาต่ าสุด 023/2562 17/9/2562



244 ค่าไวนิล 200             200          เฉพาะเจาะจง ร้านพแีอนด์เคกราฟฟคิดีไซน์ ร้านพแีอนด์เคกราฟฟคิดีไซน์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/9/2562

245 ค่าวสัดุ 1,355           1,355       เฉพาะเจาะจง นายสิทธชิัย การชาค า นายสิทธชิัย การชาค า เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/9/2562

246 ค่าวสัดุ 734             734          เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต  คงข า นายอนุชิต  คงข า เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/9/2562

247 ค่าวสัดุ 180             180          เฉพาะเจาะจง นางจุรี  นานช้า นางจุรี  นานช้า เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/9/2562

248 ค่าวสัดุส านักงาน 650                       650 เฉพาะเจาะจง บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ บริษทัภทัรพทิยาภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/9/2562

249 ค่าวสัดุส านักงาน 160             160          เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทร  พรหมแก้ว ร้านสุนทร  พรหมแก้ว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/9/2562

250 ค่าวสัดุส านักงาน 1,240           1,240       เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทร  พรหมแก้ว ร้านสุนทร  พรหมแก้ว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/9/2562

251 ค่าจ้างท าเคร่ืองพน่ 1,145           1,145       เฉพาะเจาะจง นายสิทธชิัย การชาค า นายสิทธชิัย การชาค า เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 19/9/2562

252 ค่าเช่าเหมารถ 3,200           3,200       เฉพาะเจาะจง นายหนูออ้อม  คงด า นายหนูออ้อม  คงด า เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/9/2562

253 ค่าเช่าเหมารถ 2,600           2,600       เฉพาะเจาะจง นายวชิิตร์  ศรีเกตุ นายวชิิตร์  ศรีเกตุ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/9/2562

254 ค่าเช่าเหมารถ 3,200           3,200       เฉพาะเจาะจง นายวทิยา  คงช านาญ นายวทิยา  คงช านาญ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/9/2562

255 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,000           1,000       เฉพาะเจาะจง ร้านคอนเนคไอที ร้านคอนเนคไอที เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/9/2562

256 ค่าวสัดุดนตรี 3,000           3,000       เฉพาะเจาะจง วาทติรัตน์การดนตรี วาทติรัตน์การดนตรี เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/9/2562

257 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 4,685           4,685       เฉพาะเจาะจง บริษทัอาดูโนไท บริษทัอาดูโนไท เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/9/2562

258 ค่าวสัดุ 1,000           1,000       เฉพาะเจาะจง ร้านน้องบราซิล ร้านน้องบราซิล เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/9/2562

259 ค่าวสัดุ 600             600          เฉพาะเจาะจง ร้านเกียบเทคนิค ร้านเกียบเทคนิค เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/9/2562

260 ค่าน้ ามัน            4,760        4,760 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ฯย่านตาขาว สหกรณ์ฯย่านตาขาว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/9/2562

261 ค่าถ่ายเอกสาร 3,201.96          3,201.96 เฉพาะเจาะจง บริษทัริโก้ บริษทัริโก้ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/9/2562

ยอดรวม 654,175.60      654,175.60  
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