
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) หรือจาง และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
จางเหมาบริการติดตั้งไฟฟาสองสวางที่จอดรถ

ลอยกระทง
5,400.00         5,400.00     เฉพาะเจาะจง   นายสุนทร รักรู ราคา5,400.00 บาท นายสุนทร รักรู ราคา5,400.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที3่/2564ลว.28/10/2563

2
ซื้อชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน
43,060.00        43,060.00    เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนจํากัด ซานโต เอ็นจิเนียริ่ง 

ราคา 43,060.00บาท

หางหุนสวนจํากัด ซานโต เอ็นจิ

เนียริ่ง  ราคา 43,060.00บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2564 ลว.14/10/2563

3 จางตัดไมใหญ หมูที่ 6 9,000.00         9,000.00     เฉพาะเจาะจง
  นายประจวบ จันเเดง   ราคา 

9,000.00 บาท

นายประจวบ จันเเดง ราคา 

9,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที1่/2564ลว.16/10/2563

4 จางซอมแซมรถบรรทุกน้ํา บ3000 7,500.00         7,500.00     เฉพาะเจาะจง  อูทรัพยเจริญ 99  ราคา 7,500.00 บาท
อูทรัพยเจริญ 99 ราคา 7,500.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที2่/2564ลว.26/10/2563

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร-กองคลัง 20,235.00        20,235.00    เฉพาะเจาะจง
 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา 

20,235.00 บาท
สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2564 ลว.30/10/2563

6
จางซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องคอมฯ

416-47-0005-กองคลัง
2,000.00         2,000.00     เฉพาะเจาะจง

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา 

2,000.00 บาท
สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่/2564ลว.4/10/2563

7

โครงการตอเติมขยายเขตทอเมนประปา สาย

ไรออก-ชองลม หมูที่ 5 ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

 ระยะทางยาว 2,540.00 ม.

263,000.00      263,000.00  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ช.ณรงคการโยธา จํากัด ราคา 

263,000.00 บาท

บริษัท ช.ณรงคการโยธา จํากัด  

ราคา 20,235.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที่1/2564ลว.2/11/2563

8

โครงการตอเติมขยายเขตทอเมนประปา สาย

โคกพลา-ชองลม หมูที่ 7 ต. บอหิน อ. สิเกา จ.

 ตรัง  ระยะทางยาว 300.00 ม.

35,500.00        35,500.00    เฉพาะเจาะจง
 นายสวัสดิ์  ชัยพล ราคา 35,500.00 

บาท

นายสวัสดิ์  ชัยพล ราคา 35,500.00

 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที5่/2564ลว.22/10/2563

9 จางซอมแซมหลังคา ศพด.บานดุหุน/ไสตนวา 4,500.00         4,500.00     เฉพาะเจาะจง  นายสุนทร รักรู ราคา 4,500.00 บาท นายสุนทร รักรู  ราคา 4,500.00 เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที7่/2564ลว.9/11/2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2564

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน

วันที่ 15  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง



10

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. สาย

สองแพรก หมูที่ 2 ต.บอหิน อ. สิเกา จ.ตรัง 

ชวง กม.ที่ 0+930

13,000.00        13,000.00    เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรังการโยธา 

ราคา 13,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรังการ

โยธา ราคา 13,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที8่/2564ลว.13/11/2563

11
จางซอมแซมเครื่องพิมพ416-60-0040 กอง

การศึกษาฯ
1,790.00         1,790.00     เฉพาะเจาะจง

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา 

1,790.00 บาท

สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา

 1,790.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที6่/2564ลว.6/11/2563

12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร-กองชาง 4,050.00         4,050.00     เฉพาะเจาะจง
 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา 

4,050.00 บาท

สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา

 4,050.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด เลขที5่/2564 ลว.12/11/2563

13

โครงการกอสรางระบบประปาหอถังสูงขาง รพ.

 สต. บานไรออก หมูที่ 5  ต. บอหิน อ.สิเกา 

จ.ตรัง ความสูง 12 เมตร. ความจุ 12 ลบ. ม.

395,249.50      395,249.50  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ช.ณรงคการโยธา จํากัด ราคา 

395,249.50 บาท

บริษัท ช.ณรงคการโยธา จํากัด 

ราคา 395,249.50 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที่2/2564ลว.1/12/2563

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน-กองคลัง 10,750.00        10,750.00    เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย ราคา 

10,750.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย 

ราคา 10,750.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2564 ลว.1/12/2563

15 จางเปาลางบอบาดาลหมูที่ 5 12,000.00        12,000.00    เฉพาะเจาะจง
 ราน เอส เอส ดีเจริญ โปรเกอร ราคา 

12,000.00 บาท

ราน เอส เอส ดีเจริญ โปรเกอร 

ราคา 12,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที9่/2564 ลว.2/12/2563

16 อาหารเสริมนม ศพด.5ศพด. 91,420.98        91,420.98    เฉพาะเจาะจง
 สหกรณโคนมชะอํา-หวยทราย ราคา 

91,420.98 บาท

สหกรณโคนมชะอํา-หวยทราย ราคา

 91,420.98 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขาย10/2564 ลว.14/6/2564

17 อาหารเสริมนม โรงเรียน 495,754.42      495,754.42  เฉพาะเจาะจง
 สหกรณโคนมชะอํา-หวยทราย ราคา 

495,754.42 บาท

สหกรณโคนมชะอํา-หวยทราย  

ราคา 495,754.42 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายเลขที่ 11/2564 ลว.14/6/2564

18 คาจางเหมาเก็บขยะ/ตัดหญา/ตัดตนไมกิ่งไม 39,508.00        39,508.00    เฉพาะเจาะจง
 นายสมาน เหล็กเกิดผล ราคา 

39,508.00 บาท
นายสมาน เหล็กเกิดผล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที1่0/2564 ลว.7/12/2563

19 จางซอมแซมถนนดินลูกรังหินผุ สายวงแหวน 73,500.00        73,500.00    เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรังการโยธา

 ราคา 73,500.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรังการ

โยธา
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่/2564 ลว.14/12/2563

20
จางซอมแซมถนนดินลูกรังหินผุ สายเกาะอาย

คลิ้ง
51,000.00        51,000.00    เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรังการโยธา

 ราคา 51,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรังการ

โยธา
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที3่/2564 ลว.14/12/2563

21
จางซอมบํารุงรักษากระบอกไฮดรอลิกพรอม

น้ํามันไฮดรอลิก รถกระชา80-9843
12,545.00        12,545.00    เฉพาะเจาะจง  อูทรัพยเจริญ 99 ราคา 12,545.00 บาท

อูทรัพยเจริญ 99 ราคา 12,545.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที1่4/2564 ลว.17/12/2563



22 จางปฏิทิน 2565 65,250.00        65,250.00    เฉพาะเจาะจง  ตะวัน พริ้นติ้ง ราคา 65,250.00 บาท ตะวัน พริ้นติ้ง ราคา 65,250.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที1่1/2564 ลว.8/12/2563

23
จางบํารุงรักษาซอมแซมเปลี่ยนอะไหลรถยนต 

กน-1385 ตรัง
4,920.93         4,920.93     เฉพาะเจาะจง

 บริษัท วีเอ็นเอส ออโตเซลส จํากัด 

ราคา 4,920.93 บาท

บริษัท วีเอ็นเอส ออโตเซลส จํากัด  

ราคา 4,920.93 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที1่2/2564 ลว.14/12/2563

24 จางซอมเปลี่ยนแบตเตอรี่ บ-3000 3,300.00         3,300.00     เฉพาะเจาะจง  แซลิ่มไดนาโมแอร ราคา 3,300.00 บาท
แซลิ่มไดนาโมแอร ราคา 3,300.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที1่3/2564 ลว.14/12/2563

25 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน-กองการศึกษาฯ 13,500.00        13,500.00    เฉพาะเจาะจง    ตรังสิริทรัพย  ราคา 13,500.00 บาท ตรังสิริทรัพย ราคา 13,500.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที7่/2564 ลว.2/12/2563

26

ซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน หัวหิน 

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน อําเภอสิเกา 

จังหวัดตรัง 1 ชุด

30,000.00        30,000.00    เฉพาะเจาะจง
 ราน ซี.ด.ีเฮาส คอมพิวเตอร ราคา 

30,000.00 บาท

ราน ซี.ด.ีเฮาส คอมพิวเตอร ราคา 

30,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที7่/2564ลว25/12/2563

27

ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน ดุหุน องคการ

บริหารสวนตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัด

ตรัง 1 ชุด

30,000.00        30,000.00    เฉพาะเจาะจง
 ราน ซี.ด.ีเฮาส คอมพิวเตอร ราคา 

30,000.00 บาท

ราน ซี.ด.ีเฮาส คอมพิวเตอร ราคา 

30,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายเลขที่3/2564ลว25/12/2563

28

ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน พรุจูด องคการ

บริหารสวนตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัด

ตรัง 1 ชุด

30,000.00        30,000.00    เฉพาะเจาะจง
 ราน ซี.ด.ีเฮาส คอมพิวเตอรราคา 

30,000.00 บาท

ราน ซี.ด.ีเฮาส คอมพิวเตอร ราคา 

30,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายเลขที่4/2564ลว25/12/2563



29

ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน ไรออก 

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน อําเภอสิเกา 

จังหวัดตรัง 1 ชุด

30,000.00        30,000.00    เฉพาะเจาะจง
 ราน ซี.ด.ีเฮาส คอมพิวเตอร ราคา 

30,000.00 บาท

ราน ซี.ด.ีเฮาส คอมพิวเตอร ราคา 

30,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายเลขที่5/2564ลว25/12/2563

30

ซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน ไสตนวา 

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน อําเภอสิเกา 

จังหวัดตรัง 1 ชุด

30,000.00        30,000.00    เฉพาะเจาะจง
 ราน ซี.ด.ีเฮาส คอมพิวเตอร ราคา 

30,000.00 บาท
ราน ซี.ด.ีเฮาส คอมพิวเตอร เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายเลขที่6/2564ลว25/12/2563

31 ซื้อวัสดุไฟฟาเพื่อซอมแซมไฟฟา9หมู 151,408.00      151,408.00  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ว.รณภูมิ จํากัด ราคา 

151,408.00 บาท
บริษัท ว.รณภูมิ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายเลขที่8/2564ลว.18/1/2564

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน-สํานักปลัด 5,800.00         5,800.00     เฉพาะเจาะจง  รานสินชัย (2548) ราคา 5,800.00 บาท รานสินชัย (2548) เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที1่0/2564 ลว.8/01/2564

33

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบที่ 

2, เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที), 

สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนยบริการ แบบที่ 1

85,500.00        85,500.00    เฉพาะเจาะจง
 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา 

85,500.00 บาท

สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา

 85,500.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายคอมฯเลขที่1/2564 ลว.12/1/2564

34 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว ศพด.5ศูนย 14,945.00        14,945.00    เฉพาะเจาะจง
 รานสินชัย (2548) ราคา 14,945.00 

บาท

รานสินชัย (2548)  ราคา 

14,945.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที8่/2564 ลว.8/01/2564

35 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว-กองการศึกษาฯ 8,615.00         8,615.00     เฉพาะเจาะจง  รานสินชัย (2548) ราคา 8,615.00 บาท
รานสินชัย (2548)  ราคา 8,615.00

 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที9่/2564 ลว.8/01/2564

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน-สํานักปลัด 6,767.00         6,767.00     เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย ราคา 

6,767.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย 

ราคา 6,767.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที1่1/2564 ลว.12/01/2564



37
ซื้อวัสดุอุปกรณประปาเพื่อใชซอมแซมและ

บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน
26,219.00        26,219.00    เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา 26,219.00 บาท

หจก.แมกเนติก ราคา 26,219.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2565 ลว.15/01/2564

38 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน-กองคลัง 18,300.00        18,300.00    เฉพาะเจาะจง  ตรังสิริทรัพย ราคา 18,300.00บาท ตรังสิริทรัพย ราคา 18,300.00บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที1่3/2564 ลว.19/01/2564

39 จางซอมแซมหลังคาบอน้ําโครงสรางไม 60,000.00        60,000.00    เฉพาะเจาะจง  ชายการชาง ราคา 60,000.00 บาท ชายการชาง ราคา 60,000.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด เลขที่สัญญาจางกอสราง5/2564ลว19/1/2564

40 จางซอมแซมหลังคาบอน้ําโครงสรางเหล็ก 74,300.00        74,300.00    เฉพาะเจาะจง  ชายการชาง ราคา 16,800.00 บาท ชายการชาง  ราคา 16,800.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด เลขที่สัญญาจางกอสราง6/2564ลว19/1/2565

41 จางซอมแซมเครื่องพิมพ-สํานักปลัด 2,300.00         2,300.00     เฉพาะเจาะจง
 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา 

2,300.00 บาท

สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา

 2,300.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที1่6/2564 ลว.20/1/2564

42
จางซอมเปลี่ยนพาหนะขนสงยางนอกลอหนา

ขนาด1000-20 พรอมยาง
16,800.00        16,800.00    เฉพาะเจาะจง

 กอลฟ  ออโตแม็ก ราคา 16,800.00 

บาท

กอลฟ  ออโตแม็ก  ราคา 16,800.00

 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที1่5/2564 ลว.12/1/2564

43 จางซอมเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถกระเชา 80-9843 6,400.00         6,400.00     เฉพาะเจาะจง  แซลิ่มไดนาโมแอร ราคา6,400.00 บาท
แซลิ่มไดนาโมแอร ราคา6,400.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที1่7/2564ลว.29/01/2564

44 ซื้อวัสดุประปาเพื่อใชเชื่อมตอกับปมซัมเมอรส 7,880.00         7,880.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา7,880.00 บาท หจก.แมกเนติก ราคา7,880.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที1่5/2564 ลว.26/1/2564

45 ซื้อยางมะตอย 30,000.00        30,000.00    เฉพาะเจาะจง
 เจแอนดพี แอสฟลท ราคา30,000.00 

บาท

เจแอนดพี แอสฟลท  ราคา

30,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที1่4/2564 ลว.21/1/2564

46 ซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอรส) 26,130.00        26,130.00    เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา 26,130.00 บาท
หจก.แมกเนติก  ราคา 26,130.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที1่6/2564 ลว.26/1/2564

47
จางบํารุงรักษาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 

รถยนตสวนกลาง กข-8268 ตรัง
5,155.00         5,155.00     เฉพาะเจาะจง  อูทรัพยเจริญ 99 ราคา 5,155.00 บาท

อูทรัพยเจริญ 99 ราคา 5,155.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 18/2564 ลว.29/01/2564

48 ซื้อสายสงน้ําดับเพลิงชนิดยางสังเคราะหสีแดง 16,000.00        16,000.00    เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด ซานโต เอ็นจิเนียริ่ง 

ราคา 16,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ซานโต เอ็นจิ

เนียริ่ง ราคา 16,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที1่7/2564 ลว.10/2/2564

49 วัสดุงานบานงานครัว 3,100.00         3,100.00     เฉพาะเจาะจง  รานสินชัย (2548) ราคา 3,100.00 บาท
รานสินชัย (2548) ราคา 3,100.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2564 ลว.16/2/2564



50

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานนาย

เหิม (ตอน2) หมูที่ 5  บานไรออก  ตําบลบอ

หิน  กวาง  4  เมตร  ระยะทางยาว  198  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  จาก กม.ที่ 0+215

 – กม.ที่ 0+413  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  792

  ตารางเมตร  องคการบริหารสวนตําบลบอหิน

  ตําบลบอหิน  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

410,000.00      410,000.00  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท พศินซีวิล 2003 จํากัด ราคา

410,000.00 บาท

บริษัท พศินซีวิล 2003 จํากัด ราคา

410,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที่7/2564 ลว.18/2/2564

51 ซื้อวัสดุสํานักงาน-สํานักปลัด 6,250.00         6,250.00     เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย ราคา

6,250.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

ราคา6,250.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที1่9/2564 ลว.1/3/2564

52 ซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอรส) 32,900.00        32,900.00    เฉพาะเจาะจง
 หจก.แมกเนติกราคา ราคา32,900.00 

บาท

หจก.แมกเนติก ราคา32,900.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที2่1/2564ลว.3/3/2564

53 จางซอมแซมรถจักรยานยนต 1กฌ.4336 2,350.00         2,350.00     เฉพาะเจาะจง  นายธานี ษัฏเสน ราคา 2,350.00 บาท
นายธานี ษัฏเสน ราคา 2,350.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที1่9/2564 ลว.4/3/2564

54 จางซอมแซมรถบรรทุกน้ํา บ3000 11,160.00        11,160.00    เฉพาะเจาะจง  อูทรัพยเจริญ 99 ราคา 11,160.00 บาท
อูทรัพยเจริญ 99 ราคา11,160.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด เลขที2่0/2564 ลว.4/3/2564

55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร-สํานักปลัด 17,886.00        17,886.00    เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย ราคา 

17,886.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย  

ราคา 17,886.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด เลขที2่0/2564 ลว.1/3/2564

56 ซื้อวัสดุประปาเพื่อขุดวางทอเมนประปา 23,272.00        23,272.00    เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา 23,272.00 บาท
หจก.แมกเนติก  ราคา 23,272.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด เลขที2่2/2564ลว.5/3/2564

57

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานหัวหิน หมูท 6 ต.บอหิน อ. สิเกา 

จ.ตรัง ยาวรวม 60.00 เมตร

451,000.00      451,000.00  เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรังการโยธา 

ราคา 451,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรังการ

โยธา ราคา 451,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที่8/2564ลว.11/3/2564

58 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพรุจูด 51,300.00        51,300.00    เฉพาะเจาะจง  ชายการชาง ราคา51,300.00 บาท ชายการชาง ราคา51,300.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที่9/2564ลว.15/3/2564

59 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไรออก 51,300.00        51,300.00    เฉพาะเจาะจง  ชายการชาง ราคา51,300.00 บาท ชายการชาง ราคา51,300.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที่10/2564ลว.15/3/2564

60 จางซอมเปลี่ยนยางรถยนตสวนกลาง กข-8268 11,000.00        11,000.00    เฉพาะเจาะจง
 กอลฟ  ออโตแม็ก ราคา11,000.00 

บาท

กอลฟ  ออโตแม็ก ราคา11,000.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที2่1/2564 ลว.10/3/2564



61 จางขุดดินวางทอเมนประปาพรอมถมกลับ 12,600.00        12,600.00    เฉพาะเจาะจง
 นายสวัสดิ์  ชัยพล ราคา12,600.00 

บาท

นายสวัสดิ์  ชัยพล ราคา12,600.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที2่2/2564 ลว.15/3/2564

62 ซื้อกรวดกรองน้ําประปาหมูบาน 12,358.50        12,358.50    เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา12,358.00 บาท
หจก.แมกเนติก ราคา12,358.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที2่3/2564ลว.5/3/2564

63 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร-กองคลัง 31,385.00        31,385.00    เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย ราคา

31,385.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย 

ราคา31,385.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที2่4/2564 ลว.26/3/2564

64
โครงการชวยเหลือประชาชนกอนเกิดเหตุ ขณะ

เกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ
111,000.00      111,000.00  เฉพาะเจาะจง

 พงคพิชาการชาง ราคา 111,000.00 

บาท

พงคพิชาการชาง ราคา 111,000.00

 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที2่3/2564ลว.31/3/2564

65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร-กองคลัง(จัดเก็บรายได) 7,350.00         7,350.00     เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย ราคา 

7,350.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย 

ราคา 7,350.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที2่5/2564ลว.26/3/2564

66 จางเปาลางบอบาดาลและทําความสะอาด 12,000.00        12,000.00    เฉพาะเจาะจง
 นายวิเชียร  ชัยสุข ราคา 12,000.00 

บาท

นายวิเชียร  ชัยสุข ราคา 12,000.00

 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที2่4/2564 ลว.7/4/2564

67

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล 

แบบที่ 1, เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา

 ชนิด Network แบบที่ 1

30,700.00        30,700.00    เฉพาะเจาะจง
 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา 

30,700.00 บาท

สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา

 30,700.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายคอมฯเลขที่ 2/2564 ลว.01/04/2564

68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร-สํานักปลัด 2,300.00         2,300.00     เฉพาะเจาะจง
 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา 

2,300.00 บาท

สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา

 2,300.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด เลขที2่6/2564ลว.16/4/2564

69 จางซอมเครื่องพิมพ 416-60-0039 กองคลัง 2,500.00         2,500.00     เฉพาะเจาะจง
 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา 

2,500.00 บาท

สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา

 2,500.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที3่2/2564ลว.19/4/2564

70 ซื้อวัสดุสํานักงาน-กองคลัง 6,250.00         6,250.00     เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย ราคา 

6,250.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย 

ราคา 6,250.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที2่7/2564 ลว.19/4/2564

71 ซื้อวัสดุสํานักงาน-กองการศึกษาฯ 10,815.00        10,815.00    เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย ราคา 

10,815.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย  

ราคา 10,815.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที2่8/2564 ลว.19/4/2564

72
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ

ประมวลผล
21,900.00        21,900.00    เฉพาะเจาะจง

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา 

21,900.00 บาท

สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส  

ราคา 21,900.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายคอมฯเลขที่3/2564ลว.16/4/2564

73
จางซอมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุสายทุง

เลี้ยงชาวนา
14,000.00        14,000.00    เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรังการโยธา 

ราคา 14,000.00 บาท
หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรังการโยธา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที2่8/2564ลว.9/4/2564



74 จางซอมแซมถนนดินลูกรังหรือหินผุสายรวมใจ 38,000.00        38,000.00    เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรังการโยธา 

ราคา 38,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรังการ

โยธา ราคา 38,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที2่9/2564ลว.9/4/2564

75
จางซอมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุ สาย

มิตรภาพ
18,000.00        18,000.00    เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรังการโยธา 

ราคา18,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรังการ

โยธา  ราคา18,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที3่0/2564ลว.9/4/2564

76
จางซอมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุ สายวง

แหวน หมูที่2
94,000.00        94,000.00    เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรังการโยธา

 ราคา 94,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรังการ

โยธา ราคา 94,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที3่1/2564ลว.9/4/2564

77
จางซอมแซมถนนดินลูกรังหรือหินผุสายสอง

แพรก-ทุงคลองสน
119,000.00      119,000.00  เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรังการโยธา

 ราคา 119,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรังการ

โยธา  ราคา 119,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 25/2564ลว.9/4/2564

78
จางซอมแซมถนนดินลูกรังหรือหินผุสายบอ

เพลง หมูที่ 1
47,000.00        47,000.00    เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรังการโยธา 

ราคา 47,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรังการ

โยธา ราคา 47,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางลขที2่7/2564ลว.9/4/2564

79
จางซอมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุสาย

น้ําพุ-นาตีน
154,000.00      154,000.00  เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนจํากัด ภัทรจักขณ อันดา

มัน ราคา 154,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ภัทรจักขณ อัน

ดามัน ราคา 154,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 26/2564ลว.9/4/2564

80 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร-กองชาง 880.00            880.00        เฉพาะเจาะจง
 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา 

880.00 บาท

สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา

 880.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที3่1/2564 ลว.30/4/2564

81
จางซอมบบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุค-กองชาง
400.00            400.00        เฉพาะเจาะจง

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา 

400.00 บาท

สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา

 400.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที3่4/2564ลว.30/4/2564

82 จางบํารุงรักษารถน้ํา บ -3000 8,270.00         8,270.00     เฉพาะเจาะจง  อูทรัพยเจริญ 99 ราคา 8,270.00 บาท
อูทรัพยเจริญ 99  ราคา 8,270.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที3่3/2564ลว.28/4/2564

83 ซื้อวัสดุกอสราง -สํานักปลัด 30,642.00        30,642.00    เฉพาะเจาะจง  รานภูริพัชรวัสดุ ราคา 30,642.00 บาท
รานภูริพัชรวัสดุ  ราคา 30,642.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที2่9/2564 ลว.23/4/2564

84

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

สันติสุข (ตอน 2) หมูที่ ๒ บานพรุจูด กวาง 

๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มตนโครงการ กม.ที่ 

๐+๓๐๐ - กม.ที่ ๐+๔๘๐ ตําบลบอหิน 

อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง

476,000.00      476,000.00  เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรังการโยธา

 ราคา 476,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรังการ

โยธา  ราคา 476,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที่11/2564ลว.3/5/2564

85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 840.00            840.00        เฉพาะเจาะจง
 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา 

840.00 บาท

สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส  

ราคา 840.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด เลขที3่2/2564 ลว.3/5/2564



86 วัสดุสํานักงาน-กองชาง 3,500.00         3,500.00     เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนจํากัด ไฮเทคออโตเมชั่น 

แอนด เซอรวิส 2005 ราคา 3,500.00 

บาท

หางหุนสวนจํากัด ไฮเทคออโตเมชั่น

 แอนด เซอรวิส 2005 ราคา 

3,500.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด เลขที3่4/2564ลว.18/5/2564

87
จางซอมเปลี่ยนชุดความรอน เครื่องถาย

เอกสารครุภัณฑ 417-63-0003
13,500.00        13,500.00    เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนจํากัด ไฮเทคออโตเมชั่น 

แอนด เซอรวิส 2005 ราคา 13,500.00

 บาท

หางหุนสวนจํากัด ไฮเทคออโตเมชั่น

 แอนด เซอรวิส 2005 ราคา 

13,500.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที3่5/2564ลว.18/5/2564

88 (5) เครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอรส) 26,671.00        26,671.00    เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา 26,671.00 บาท
หจก.แมกเนติก ราคา 26,671.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที3่0/2564 ลว.28/4/2564

89 ซื้อวัสดุสํานักงาน-กองชาง 8,293.00         8,293.00     เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย ราคา 

8,293.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย 

ราคา 8,293.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที3่3/2564 ลว.18/5/2564

90
เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิตองจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป
132,384.00      132,384.00  เฉพาะเจาะจง

 สหกรณโคนมชะอํา-หวยทราย ราคา 

132,384.00 บาท

สหกรณโคนมชะอํา-หวยทราย ราคา

 132,384.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายเลขที่9/2564ลว.28/5/2564

91
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคา

ติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู
49,200.00        49,200.00    เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนจํากัด วิศวเซลลแอนด

เซอรวิส ราคา 42,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด วิศวเซลลแอนด

เซอรวิส ราคา 42,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที3่5/2564ลว.1/6/2564

92 จางพนหมอกควันพนยุงลาย 2,000.00         2,000.00     เฉพาะเจาะจง
 นายทศพล ตูลเพ็ง ราคา 2,000.00 

บาท

นายทศพล ตูลเพ็ง ราคา 2,000.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที3่7/2564ลว.9/6/2564

93
จางซอมแซมเปลี่ยนยางนอกรถกระเชา 

80-9843 จํานวน 2 ชุด
10,600.00        10,600.00    เฉพาะเจาะจง

 กอลฟ  ออโตแม็ก ราคา 10,600.00 

บาท

กอลฟ  ออโตแม็ก ราคา 10,600.00

 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที3่6/2564ลว.9/6/2564

94 ซื้อถุงยังชีพ 10,465.00        10,465.00    เฉพาะเจาะจง  สงกรานต ราคา 10,465.00 บาท สงกรานต ราคา 10,465.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที3่6/2564ลว.14/6/2564

95 อาหารเสริมนม ศพด.5ศพด. 99,470.40        99,470.40    เฉพาะเจาะจง
 บริษัท แมรี แอน แดรี่ โปรดักส จํากัด 

ราคา 99,470.40 บาท

บริษัท แมรี แอน แดรี่ โปรดักส 

จํากัด ราคา 99,470.40 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายเลขที่10/2564ลว.14/6/2564

96 อาหารเสริมนมโรงเรียน 5โรงเรียน 618,405.60      618,405.60  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท แมรี แอน แดรี่ โปรดักส จํากัด 

ราคา 618,405.60 บาท

บริษัท แมรี แอน แดรี่ โปรดักส 

จํากัด ราคา 618,405.60 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายเลขที่11/2564ลว.14/6/2564

97

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

กลางบาน หมูที่ 8 บานโตะบัน กวาง 4.00 

เมตร ระยะทางยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ชวงทางเชื่อมจาก กม.ที่ 0+300 ซายทาง

 (ก.ม.0+000LT-ก.ม.0+031LT)

80,000.00        80,000.00    เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรังการโยธา

 ราคา 80,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรังการ

โยธา  ราคา 80,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที่12/2564ลว.3/5/2564



98

จางซอมแซมเปลี่ยนอะไหลเครื่องปรับอากาศ 

420-59-0007จํานวน 1 เครื่อง และลางทํา

ความสะอาดเครื่องปรับอากาศ420-59-0006 

จํานวน2เครื่อง

7,200.00         7,200.00     เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด วิศวเซลลแอนด

เซอรวิส ราคา7,200.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด วิศวเซลลแอนด

เซอรวิส ราคา7,200.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที3่9/2564 ลว.25/6/2564

99 จางซอมเปลี่ยนเกลียวทอน้ําลนประปาหอถังสูง 3,000.00         3,000.00     เฉพาะเจาะจง  นายสุนทร รักรู ราคา 3,000.00 บาท นายสุนทร รักรู เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที3่8/2564 ลว.21/6/2564

100 คาจางเหมาเก็บขยะ/ตัดหญา/ตัดตนไมกิ่งไม 36,984.00        36,984.00    เฉพาะเจาะจง
 นายสมาน เหล็กเกิดผล ราคา 

36,984.00 บาท
นายสมาน เหล็กเกิดผล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่0/2564 ลว.6/7/2564

101

สนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดลอมและสิ่ง

อํานวยความสะดวกของผูสูงอายุใหเหมาะสม

และปลอดภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

40,000.00        40,000.00    เฉพาะเจาะจง  รานภูริพัชรวัสดุ ราคา 40,000.00 บาท
รานภูริพัชรวัสดุ  ราคา 40,000.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด เลขที3่7/2564ลว.16/7/2564

102 ซื้อวัสดุประปาหนา รพ.สต.บานไรออก 1,221.00         1,221.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา 1,221.00 บาท
หจก.แมกเนติก  ราคา 1,221.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด เลขที4่0/2564ลว.23/7/2564

103 ซื้อวัสดุประปา 9,929.00         9,929.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา 9,929.00 บาท หจก.แมกเนติก ราคา 9,929.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด เลขที3่9/2564ลว.20/7/2564

104 ซื้อวัสดุสํานักงาน-สํานักปลัด 15,907.00        15,907.00    เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย ราคา 

15,907.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย 

ราคา 15,907.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด เลขที4่4/2564ลว.4/8/2564

105

โครงการขุดเจาะบอบาดาล สายไรออก - ชอง

ลม หมูที่ 5 43-100เมตร ขนาด? 6 นิ้ว สูบน้ํา

ไมนอยกวา 5 ลบ.ม./ชม. (ตามแบบมตรฐาน

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล) พรอมติดตั้งระบบ

สูบน้ํา บานไรออก ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา 

จังหวัดตรัง

258,000.00      258,000.00  เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด บอทองการโยธา 

ราคา 258,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด บอทองการโยธา 

ราคา 258,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที่13/2564ลว.5/8/2564

106
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาประปาผิวดิน

ขนาดใหญสายรวมใจรวมพลัง หมูที่ 5
80,000.00        80,000.00    เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนจํากัด ธีภพ การไฟฟา 

ราคา 80,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ธีภพ การไฟฟา 

ราคา 80,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่1/2564ลว.21/7/2564

107 โครงการกอสรางหลังคาบอน้ํา หมูที่ 6 49,520.44        49,520.44    เฉพาะเจาะจง  ชายการชาง ราคา 49,520.00 บาท ชายการชาง ราคา 49,520.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที่14/2564ลว.9/8/2564



108 ซื้อวัสดุประปา-สายกลางบาน 4,122.00         4,122.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา 4,122.00 บาท หจก.แมกเนติก ราคา 4,122.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที4่3/2564ลว.23/7/2564

109 ซื้อวัสดุสํานักงาน-คลัง 23,205.00        23,205.00    เฉพาะเจาะจง  สงกรานต ราคา 23,205.00 บาท สงกรานต ราคา 23,205.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที4่5/2564ลว.4/8/2564

110
ซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค ขนาด

ความจุไมนอยกวา 10,000 ลิตร ถังเหลี่ยม
5,500,000.00    ######## คัดเลือก

 บริษัท กวง เลง ออโตเซอรวิส จํากัด  

ราคา 5,480,000.00 บาท

  บริษัท พีรณัฐ อีควิปเมนท จํากัด  

ราคา5,488,000.00 บาท

  หางหุนสวนจํากัด เจ.คอรป.กรุป   

ราคา5,493,000.00 บาท

  หางหุนสวนจํากัด สมิหลา 19 กรุป

บริษัท กวงเลง ออโตเซอรวิส จํากัด 

ราคา 5,400,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายเลขที่12/2564ลว.24/8/2564

111 ซื้อวัสดุสํานักงาน-กองคลัง 23,300.00        23,300.00    เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย ราคา 

23,300.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย  

ราคา 23,300.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที4่5/2564ลว.4/8/2564

112 ซื้อตูพลาสติกฝาพับ -กองชาง 151.00            151.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา151.00 บาท หจก.แมกเนติก  ราคา151.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 47/2564ลว18/8/2564

113 ซื้อมุงสีฟาเพื่อนํามาใชลอมรอบหัวบัว 461.00            461.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา 461.00 บาท หจก.แมกเนติก  ราคา 461.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2564ลว18/8/2564

114 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร-สํานักปลัด 7,860.00         7,860.00     เฉพาะเจาะจง
 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา 

7,860.00 บาท

สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา

 7,860.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/2564ลว18/8/2564

115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร-กองการศึกษาฯ 10,190.00        10,190.00    เฉพาะเจาะจง
 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส ราคา 

10,190.00 บาท
สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 50/2564ลว19/8/2564

116 ซื้อวัสดุกอสราง-กองการศึกษาฯ 20,650.00        20,650.00    เฉพาะเจาะจง  รานภูริพัชรวัสดุ ราคา 20,650.00 บาท รานภูริพัชรวัสดุ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 51/2564ลว19/8/2564

117
จางซอมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุสาย

บานนายคลอง ม.5
31,000.00        31,000.00    เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรังการโยธา

 ราคา31,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรังการ

โยธา
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่4/2564ลว.1/9/2564

118
จางซอมแซมถนนถมดินลูงรังหรือหินผุสายรวม

ใจ ม.1ม.5
45,800.00        45,800.00    เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรังการโยธา

 ราคา 45,800.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรังการ

โยธา ราคา 45,800.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่3/2564ลว.1/9/2564

119
ซื้อบล็อกสตารทเครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา 

(ซัมเมอร) ขนาด 2 แรงมา
13,654.00        13,654.00    เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา 13,654.00 บาท

หจก.แมกเนติก  ราคา 13,654.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 52/2564ลว20/8/2564



120
ซื้อ ตู 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา 

(ซัมเมอรส) ขนาด 2 แรงมา
18,000.00        18,000.00    เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา 18,000.00 บาท

หจก.แมกเนติก ราคา 18,000.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 53/2564ลว.27/8/2564

121 ซื้อวัสดุไฟฟาเพื่อใชกับตูควบคุม 2,112.00         2,112.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา 2,112.00 บาท
หจก.แมกเนติก  ราคา 2,112.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 54/2564ลว.27/8/2564

122 จางเหมาซอมแซมประตู ศพด.ไรออก 5,600.00         5,600.00     เฉพาะเจาะจง
 นายอรรถชัย  พฤกจิโมสิก ราคา 

5,600.00 บาท

นายอรรถชัย  พฤกจิโมสิก ราคา 

5,600.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่2/2564ลว.31/8/2564

123 ซื้อวัสดุไฟฟาแมกเนติก 665.00            665.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา 665.00 บาท หจก.แมกเนติก  ราคา 665.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 57/2564ลว.2/9/2564

124 จางซอมแซมรถบรรทุกน้ํา บ3000 8,670.00         8,670.00     เฉพาะเจาะจง  อูทรัพยเจริญ 99 ราคา 8,670.00 บาท
อูทรัพยเจริญ 99 ราคา 8,670.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่5/2564ลว.3/9/2564

125 ซื้อวัสดุประปาซอมแซมประปาหมูบาน 18,405.00        18,405.00    เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา 18,405.00 บาท
หจก.แมกเนติก  ราคา 18,405.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 56/2564ลว.31/8/2564

126 ซื้อวัสดุ/อุปกรณไฟฟา 6,944.00         6,944.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา 6,944.00 บาท หจก.แมกเนติก ราคา 6,944.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 58/2564ลว.6/9/2564

127 ซื้อวัสดุไฟฟาสายกลางบาน 1,407.00         1,407.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา 1,407.00 บาท หจก.แมกเนติก ราคา 1,407.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 55/2564ลว.31/8/2564

128 ซื้อวัสดุประปาเชื่อมตอปมซัมเมอรส 5,925.00         5,925.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา 5,925.00 บาท หจก.แมกเนติก ราคา 5,925.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 59/2564ลว.6/9/2564

129

เครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอรส), (3) เครื่อง

สูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอรส), (5) เครื่องสูบน้ํา

ชนิดจมน้ํา (ซัมเมอรส), บล็อกสตารทเครื่อง

สูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอร) ขนาด 1.5 แรงมา

144,924.00      144,924.00  เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา 144,824.00 บาท
หจก.แมกเนติก ราคา 144,824.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที6่2/2564ลว.17/9/2564

130 ซื้อวัสดุประปาหมูที่ 8 9,939.00         9,939.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา 9,839.00 บาท หจก.แมกเนติก ราคา 9,839.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที6่0/2564 ลว.14/9/2564

131 ซื้อวัสดุประปาหมูที่ 5 872.00            872.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.แมกเนติก ราคา 812.00 บาท หจก.แมกเนติก  ราคา 812.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที6่1/2564ลว.14/9/2564

132 (1) เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 22,000.00        22,000.00    เฉพาะเจาะจง
 รานช.เคหะภัณฑ ราคา 22,000.00 

บาท

รานช.เคหะภัณฑ ราคา 22,000.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที6่3/2564ลว22/9/2564



133
จางเปลี่ยนอะไหลเครื่องสูบน้ําหอยโขงหมูที่5 

บานไรออก
2,260.00         2,260.00     เฉพาะเจาะจง  กิจเจริญ ราคา 2,260.00 บาท กิจเจริญ ราคา 2,260.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่6/2564ลว.21/9/2564

134 จางซอมแซมCCTV ม.1 43,700.00        43,700.00    เฉพาะเจาะจง  ไลก ไอที ราคา 43,700.00 บาท ไลก ไอที ราคา 43,700.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่8/2564ลว.29/9/2564

135 จางซอมแซมCCTV ม.2 46,000.00        46,000.00    เฉพาะเจาะจง  ไลก ไอที ราคา 46,000.00 บาท ไลก ไอที ราคา 46,000.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่9/2564ลว.29/9/2564

136
จางแรงงานติดตั้งบานประตู ศพด.พื้นที่ตําบล

บอหิน
2,407.00         2,407.00     เฉพาะเจาะจง

 นายวิโรจน มะลิวัลย ราคา 

259,500.00 บาท

นายวิโรจน มะลิวัลย ราคา 

2,407.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที5่0/2564ลว.29/9/2564

137

โครงการขุดเจาะบอบาดาล สายโคกโดน หมูที่

 1 บานบอหิน  ความลึก 100 ม.  ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึก 43-100 ม. สูบ

น้ําไมนอยกวา  5 ลบ.ม./ชม. พรอมติดตั้ง

ระบบสูบน้ํา(ตามแบบแปลนมาตรฐานกรม

ทรัพยกรน้ําบาดาล)

259,500.00      259,500.00  เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด บอทองการโยธา 

ราคา259,500.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด บอทองการโยธา 

ราคา 259,500.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที่16/2564ลว.30/09/2564

138
จางซอมแซมถนนลาดยางสายเลี่ยงเมื่อง-หวย

คลุม จํานวน2 ชวง
77,300.00        77,300.00    เฉพาะเจาะจง

 เจแอนดพี แอสฟลท ราคา 77,300.00

 บาท

เจแอนดพี แอสฟลท ราคา 

77,300.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที่15/2564ลว.30/09/2564

139 จางซอมแซมหองน้ําคลองสน 7,400.00         7,400.00     เฉพาะเจาะจง  นายสวัสดิ์  ชัยพล ราคา 7,400.00 บาท
นายสวัสดิ์  ชัยพล ราคา 7,400.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่7/2564 ลว.23/9/2564


	รายปี

