
ล าดบัที่ รายการ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้รับจ้าง
หรือจัดจ้าง (บาท)

1 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน (รถกู๎ชีพ) 21,000.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัทตรังคสุวรรณ จ ากัด

2 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน (สป.) 70,000.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัทตรังคสุวรรณ จ ากัด

3 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน (กองคลัง) 10,000.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัทตรังคสุวรรณ จ ากัด

4 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน (กองศึกษา) 4,800.00                    เฉพาะเจาะจง บริษัทตรังคสุวรรณ จ ากัด

5 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน (กองชําง) 30,000.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัทตรังคสุวรรณ จ ากัด

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 5,760.00                    เฉพาะเจาะจง นายธนู เปาะทอง

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือพิมพ)์ 2,950.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎านนุต

8 ซ้ือของใช๎อุปโภค บริโภคเพือ่จัดท าถุงยังชีพ 14,994.00                   เฉพาะเจาะจง บ.เมอร์ร่ีกรุป จ ากัด
ให๎กับผ๎ูประสบอุทกภัย (น้ าทํวม)

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) ศพด. 2,160.00                    เฉพาะเจาะจง นายธนู เปาะทอง

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,540.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย

11 ซ้ือวัสดุเกษตร 1,330.00                    เฉพาะเจาะจง ลานบินออคิด

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 37,103.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.น าวิทยา

13 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 4,188.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก

14 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสํง (ยางนอก) 6,000.00                    เฉพาะเจาะจง ตรังศูนย์ล๎อเซอร์วิส

15 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 2,889.00                    เฉพาะเจาะจง

รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุประจ าปี 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง อ าเภอเมอืงตรัง จังหวัดตรัง



16 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,400.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎านเพือ่นนักเรียน

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,000.00                    เฉพาะเจาะจง บุหงาออคิด

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,970.00                    เฉพาะเจาะจง บ.เจริญทรัพย์พาณิชย์ 2015 จ.

19 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 18,000.00                   เฉพาะเจาะจง เอกธนวัฒน์
20 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซํอมแซมบ๎านให๎กับผ๎ูประสบวาตภัย 10,704.00                   เฉพาะเจาะจง ภูริวัฒน์ค๎าไม๎
21 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซํอมแซมบ๎านให๎กับผ๎ูประสบวาตภัย 21,982.00                   เฉพาะเจาะจง ร๎านนาขาเคหะภัณฑ์
22 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง (ประปา) 2,620.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก
23 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสํง 50,300.00                   เฉพาะเจาะจง ตรังศูนย์ล๎อเซอร์วิส
24 ซ้ือสายสะพายโครงการจัดประเพณีลอยกระทง 3,500.00                    เฉพาะเจาะจง บ.เจริญทรัพย์พาณิชย์ 2015 จ.
25 จ๎างเหมาเจ๎าหน๎าทีรั่กษาความปลอดภัย 108,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายมานพ อับดุลกะเดช

26 จ๎างเหมาผ๎ูปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฯ 108,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายโมรัส ไกรทอง

27 จ๎างเหมาผ๎ูปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฯ 108,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายสมปอง หนูหมุน

28 จ๎างเหมาผ๎ูปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฯ 108,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายอับดลละ ผอมเขียว

29 จ๎างเหมาผ๎ูปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฯ 108,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ์ แอโสะ

30 จ๎างเหมาผ๎ูปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฯ 108,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายธนรัฐ จิหละ

31 จ๎างเหมาผ๎ูปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฯ 108,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายวีระพล มากขาว

32 จ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอกประจ าเตาเผาขยะฯ 54,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายทวีศักด์ิ ทุยํนา

33 จ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอกประจ าเตาเผาขยะฯ 54,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์ บ๎านโคก

34 จ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอกประจ าเตาเผาขยะฯ 54,000.00                   เฉพาะเจาะจง นางประภา แสงจันทร์

35 จ๎างเหมาบุคคลเพือ่ปฎิบัติงานต าแหนํงผ๎ูดูแลเด็ก ศพด. 54,000.00                   เฉพาะเจาะจง นางประดับรัตน์ ทองรักษ์

36 จ๎างเหมาบุคคลเพือ่ปฎิบัติงานต าแหนํงเจ๎าหน๎าที ่รปภ.ศพด. 54,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายทวีศักด์ิ โอค่ี
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37 จ๎างปรับปรุงเว็บไซด์ 7,500.00                    เฉพาะเจาะจง บ.ซีเจเวิลคอมมินิเคชั่นฯ

38 จ๎างถํายเอกสาร 348.00                       เฉพาะเจาะจง มอ.ก๏อปปี้

39 จ๎างเชําแผํนพืน้ 2,400.00                    เฉพาะเจาะจง สุเมธี กาหยี

40 จ๎างท าป้ายไวนิล 240.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

41 จ๎างปรับปรุงซํอมแซมถนน ม.2 24,300.00                   เฉพาะเจาะจง ธีรชัย เขียวจินดา

42 จ๎างท าป้ายไวนิล 288.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

43 จ๎างท าป้ายไวนิล 1,230.00                    เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

44 จ๎าท าตรายาง 450.00                       เฉพาะเจาะจง เพือ่นนักเรียน

45 จ๎างถํายเอกสาร 948.00                       เฉพาะเจาะจง ไอ แอม พร้ินต้ิง

46 จ๎างเชําเต๎นท์ 4,035.00                    เฉพาะเจาะจง ชนกศักด์ิ เจือกโว๎น

47 จ๎างอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 60,000.00                   เฉพาะเจาะจง เค็กสายไหม

48 จ๎างท าป้ายไวนิล 1,092.00                    เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

49 จ๎างซํอมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองพร้ินเตอร์ 1,500.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎านซีดีเฮ๎าส์ฯ

50 จ๎างท าสปอร์ต 1,000.00                    เฉพาะเจาะจง ธนพล เอียดปาน

51 จ๎างท าป้ายไวนิล 5,092.00                    เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

52 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช๎ในโครงการจัดประเพณีลอยกระทง 5,200.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย  
53 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,680.00                    เฉพาะเจาะจง วุฒิชัยการไฟฟ้า

54 ซ้ือวัสดุการเกษตร 2,160.00                    เฉพาะเจาะจง จอมทองการเกษตร

55 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 2,688.00                    เฉพาะเจาะจง วุฒิชัยการไฟฟ้า

56 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,725.00                   เฉพาะเจาะจง วุฒิชัยการไฟฟ้า

57 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,620.00                    เฉพาะเจาะจง วุฒิชัยการไฟฟ้า
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58 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซํอมแซมบ๎านวาตภัย 1,269.50                    เฉพาะเจาะจง ร๎านนาขาเคหะภัณฑ์

59 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการบริหารจัดการสูนย์บริการจัดการขยะ 4,455.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎านนาขาเคหะภัณฑ์

60 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 2,330.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก

61 ซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว 1,400.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎านนุต

62 ซ้ือน้ า น้ าแข็ง 1,250.00                    เฉพาะเจาะจง ธนู เปาะทอง

63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,889.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮเทค ออโตเมชั่นฯ

64 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 9,450.00                    เฉพาะเจาะจง บ.เจริญทรัพย์พาณิชย์

65 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว 6,400.00                    เฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญทรัพย์พาณิชย์

66 ซ้ือของใช๎อุปโภค บริโภค ถังยังชีพ 88,200.00                   เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ร่ีกรุ๏ป จ ากัด

67 จ๎างตกแตํงสถานที่ 13,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ บุญแก๎ว

68 จ๎างเหมาบริการเคร่ืองเสียง 33,000.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.เปิล้ ซาวด์ ซิสเต็ม

69 จ๎างเหมารักษาความปลอดภัยโครงการลอยกระทง 2,160.00                    เฉพาะเจาะจง เพทาย ชูทิพย์

70 จ๎างท าป้ายไวนิล 2,190.00                    เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

71 จ๎างท าป้ายไวนิล 360.00                       เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

72 จ๎างท าตรายาง 1,150.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎านเพือ่นนักเรียน

73 จ๎างซักผ๎า 660.00                       เฉพาะเจาะจง ธนพล  สุทธินนท์

74 จ๎างท าป้ายไวนิล 2,500.00                    เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

75 จ๎างอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 725.00                       เฉพาะเจาะจง อรุณ ชิตจันทร์

76 จ๎างถํายเอกสาร 3,180.00                    เฉพาะเจาะจง ไอ แอม ปร้ินต้ิง
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77 จ๎างซํอมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองถํายเอกสาร 1,950.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. ไฮเทค ออโต

78 จ๎างซักผ๎า 1,050.00                    เฉพาะเจาะจง อ าไพ ปานนิยม

79 จ๎างซักผ๎า 840.00                       เฉพาะเจาะจง ธนพล สุทธินนท์

80 จ๎างซํอมครุภัณฑ์กล๎องวงจรปิด 16,000.00                   เฉพาะเจาะจง พรโทรทัศน์

81 จ๎างซํอมครุภัณฑ์รถติดต้ังเครนไฮดรอลิค 12,633.49                   เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุอันดามันเซลส์

82 จ๎างซํอมแซมถนน 18,600.00                   เฉพาะเจาะจง พํวง เพชรเรือนทอง

83 จ๎างท าป้ายไวนิล 940.00                       เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

84 จ๎างเหมาบุคคลต าแหนํงเจ๎าหน๎าทีรั่กษาความปลอดภัย ศพด. 36,000.00                   เฉพาะเจาะจง สมหวัง เพชรสงคราม

85 ซ้ือของใช๎อุปโภค บริโภค วาตภัย 28,224.00                   เฉพาะเจาะจง บ.เมอร์ร่ีกรุ๏ป จ ากัด

86 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,500.00                    เฉพาะเจาะจง วิษณุ แก๎วแทน

87 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ 38,250.00                   เฉพาะเจาะจง แตํนตระกูล

88 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเคร่ืองเสียง 14,500.00                   เฉพาะเจาะจง แตํนตระกูล

89 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,000.00                    เฉพาะเจาะจง นภัสกร เสนพริก

90 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 35,500.00                   เฉพาะเจาะจง น้ าฝน สุขผอม

91 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 10,500.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังกลการ

92 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,074.30                   เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย  

93 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,778.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮเทคออโตเมชั่น แอนด์เซอร์วิสฯ

94 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 9,720.00                    เฉพาะเจาะจง ศูนย์ยาและเคร่ืองมือแพทย์



95 จ๎างถํายเอกสาร 25,296.00                   เฉพาะเจาะจง พิมพ์จัง

96 จ๎างซํอมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองพร้ินเตอร์ 1,580.00                    เฉพาะเจาะจง คิวนายคอมเทค

97 จ๎างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ อบต. 33,700.00                   เฉพาะเจาะจง น้ าฝน สุขผอม

98 จ๎างท าป้ายไวนิล 288.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

99 จ๎างเหมาขุดทางระบายน้ า ศพด. 10,000.00                   เฉพาะเจาะจง พํวง เพชรเรือนทอง

100 จ๎างซํอมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ 9,146.00                    เฉพาะเจาะจง อูํสุทธินนท์

101 จ๎างตรวจเช็ครถยนต์สํวนกลาง 2,867.00                    เฉพาะเจาะจง บ.ตรังลีลายนต์ จ ากัด

102 จ๎างท าความสะอาดผ๎า รถพยาบาล 930.00                       เฉพาะเจาะจง อ าไพ ปานนิยม

103 จ๎างท าป้ายไวนิล 470.00                       เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

104 จ๎างเหมาอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 500.00                       เฉพาะเจาะจง สมัย สันสนะวีรกุล

105 จ๎างอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 1,400.00                    เฉพาะเจาะจง ส าเริง สัญวงค์

106 จ๎างคําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 1,250.00                    เฉพาะเจาะจง สมัย สันสนะวีรกุล

107 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 100,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัทตรังคสุวรรณ จ ากัด

108 ซ้ือครุภัณฑ์เกษตร 245,583.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก  

109 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 30,000.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัทตรังคสุวรรณ จ ากัด 

110 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,722.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซพพลาย  

111 ซ้ือวัสดุส านักงาน 25,938.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.น าวิทยา

112 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,690.00                    เฉพาะเจาะจง บุหงา ออคิด
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113 ซ้ือวัสดุกํอสร๎ง 4,356.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก  

114 ซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว 8,440.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก  

115 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,150.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย

116 ซ้ือวัสดุกํอสร๎ง 11,000.00                   เฉพาะเจาะจง กานต์เทรดด้ิง

117 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพือ่ใช๎แขํงขันกีฬา ศพด. 3,127.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.น าวิทยา

118 ซ้ือเหรียญรางวัล 1,050.00                    เฉพาะเจาะจง ตรังสปอร์ต

119 ซ้ือเส้ือกีฬา 6,400.00                    เฉพาะเจาะจง ตรังสปอร์ต

120 ซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง 980.00                       เฉพาะเจาะจง ธนู เปาะทอง

121 ซ้ือวัสดุเกษตร 220.00                       เฉพาะเจาะจง สมาน สัญกูล

122 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,610.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย

123 ซ้ือของทีร่ะลึก 2,900.00                    เฉพาะเจาะจง บ.เจริญทรัพย์พาณิชย์ 2015 จ ากัด

124 ซ้ือวัสดุกีฬา 121,183.00                 เฉพาะเจาะจง บ.เจริญทรัพย์พาณิชย์ 2015 จ ากัด

125 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 19,500.00                   เฉพาะเจาะจง สมพงษ์ พุฒนวล

126 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ.สมบูรณ์การไฟฟ้า

127 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 12,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ.สมบูรณ์การไฟฟ้า

128 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ 9,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ.สมบูรณ์การไฟฟ้า

129 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,434.00                    เฉพาะเจาะจง วุฒิชัยการไฟฟ้า

130 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24,836.00                   เฉพาะเจาะจง วุฒิชัยการไฟฟ้า
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131 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 6,428.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก  

132 ซ้ือครุภัณฑ์ซ๎ุมทีน่ั่งแบบมีหลังคา 20,000.00                   เฉพาะเจาะจง โชคค๎าไม๎

133 ซ้ือวัสดุเกษตร 2,000.00                    เฉพาะเจาะจง สมพร ยอหัน

134 ซ้ือครุภัณฑ์ทีพ่ักนักกีฬา 30,000.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.ธนพงษ์กํอสร๎าง

135 จ๎างตรวจเช็คสภาพรถแพทย์ฉุกเฉิน 5,151.52                    เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต๎างเมืองตรัง

136 จ๎างท าป้ายไวนิล 3,214.00                    เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

137 จ๎างท าป้ายไวนิล 5,520.00                    เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

138 จ๎างตัดชุดเคร่ืองแตํงกาย 33,600.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.ลายพรางพัทลุง

139 จ๎างอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 1,500.00                    เฉพาะเจาะจง สมัย สันสนะวีรกุล

140 จ๎างถํายเอกสาร 720.00                       เฉพาะเจาะจง ไอแอม ปร้ินต้ิง

141 จ๎างท าป้ายไวนิล 864.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

142 จ๎างเหมาตกแตํงผ๎าขาวเหลือง ร.10 5,500.00                    เฉพาะเจาะจง ประเสริฐ  บุญแก๎ว 

143 จ๎างท านิทรรศการ 13,300.00                   เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

144 จ๎างปรับปรุงซํอมแซมถนน 101,000.00                 เฉพาะเจาะจง เพ็ญจันทร์ เขียวจินดา

145 จ๎างท าป้ายไวนิล 1,920.00                    เฉพาะเจาะจง เฟอร์เฟค พร้ิน แอนด์

146 จ๎างท าป้ายไวนิล 2,125.00                    เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

147 จ๎างจัดเตรียมสถานทีต๎่อมรับราชกุมารฯ 9,880.00                    เฉพาะเจาะจง ธงชาย ฟองโหย

148 จ๎างท าป้ายไวนิล 1,140.00                    เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

149 จ๎างท าป้ายไวนิล 300.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

150 จ๎างเหมารถต๎ูโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 15,200.00                   เฉพาะเจาะจง อนุเชษฐ์ บุญแก๎ว
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151 จ๎างพํนหมอกควัน 4,800.00                    เฉพาะเจาะจง เพทาย ชูทิพย์

152 จ๎างพํนหมอกควัน 2,400.00                    เฉพาะเจาะจง เพทาย ชูทิพย์

153 จ๎างซํอมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ 3,850.00                    เฉพาะเจาะจง ซี ดี เฮ๎าส์ คอมฯ

154 จ๎างซํอมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ 3,500.00                    เฉพาะเจาะจง ซี ดี เฮ๎าส์ คอมฯ

155 จ๎างซํอมเปล่ียนเคร่ืองพิมพ์ 3,700.00                    เฉพาะเจาะจง ซี ดี เฮ๎าส์ คอมฯ

156 จ๎างเหมาท าความสะอาดผ๎า 560.00                       เฉพาะเจาะจง ธนพล สุทธินนท์

157 จ๎างท าความสะอาดผ๎า รถฉุกเฉิน 960.00                       เฉพาะเจาะจง อ าไพ  ปานนิยม 

158 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว 12,900.00                   เฉพาะเจาะจง บ.ทองแดงไฮเทคจ ากัด

159 ซ้ือน้ ามันดีเซล 2,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ.ตรังคสุวรรณ

160 ซ้ือวัสดุอื่นๆ 2,400.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย

161 ซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว 9,245.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย

162 ซ้ือวัสดุส านักงาน 25,600.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย

163 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  4,360.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย

164 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการเรียนร๎ูตามแนวคิดฯ 4,000.00                    เฉพาะเจาะจง ลานบินออคิด

165 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดงานเมาลิด 3,045.00                    เฉพาะเจาะจง ศิริโชค

166 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการโรงเรียนผ๎ูสูงอายุ 3,840.00                    เฉพาะเจาะจง ปราณี ชูเมฆา

167 ซ้ือวัสดุการเกษตร 8,800.00                    เฉพาะเจาะจง รอนา หอยสังข์

168 ซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็งโครงการเมาลิด 3,000.00                    เฉพาะเจาะจง จักรพันธ์ หะจิ

169 ซ้ือทรายขี้เป็ด 12,000.00                   เฉพาะเจาะจง เจีบี คอนตรัคชั่น

170 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,369.00                    เฉพาะเจาะจง บ.เจริญทรัพย์พาณิชย์
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171 ซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว 10,130.00                   เฉพาะเจาะจง บ.เจริญทรัพย์พาณิชย์

172 ซ้ือน้ าด่ืมโครงการจัดเก็บภาษี 2,000.00                    เฉพาะเจาะจง จตุพร เต็มโคตร

173 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 56,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังคสุวรรณ

174 จ๎างซํอมแซมเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม 3,600.00                    เฉพาะเจาะจง พรโทรทัศน์

175 จ๎างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 11,000.00                   เฉพาะเจาะจง พรโทรทัศน์

176 จ๎างท าป้ายไวนิล  390.00                       เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

177 จ๎างเหมาตัดหญ๎าสนามกีฬา 4,000.00                    เฉพาะเจาะจง ชิต ด๎วงเมือง

178 จ๎างท าป้ายไวนิล  864.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

179 จ๎างท าโปสเตอร์ 7,950.00                    เฉพาะเจาะจง กวีการพิมพ์

180 จ๎างเหมารถประชาสัมพันธ์ 4,500.00                    เฉพาะเจาะจง ดล ปังตา

181 จ๎างซํอมแซมรถมอเตอร์ไซต์ กองคลัง 845.00                       เฉพาะเจาะจง ทวี นววิศิษฐ์กุล

182 จ๎างซํอมแซมรถมอเตอร์ไซต์ กองชําง 900.00                       เฉพาะเจาะจง ทวี นววิศิษฐ์กุล

183 จ๎างท าป้ายไวนิล  5,430.00                    เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

184 จ๎างท าป้ายไวนิล  1,088.00                    เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

185 จ๎างท าป้ายไวนิล  7,482.00                    เฉพาะเจาะจง สนทยา ไทรทองค า

186 จ๎างจัดนิทรรศการ 4,000.00                    เฉพาะเจาะจง วิทยา หลูโป

187 จ๎างเหมาจัดเตรียมสถานที่ 11,000.00                   เฉพาะเจาะจง เจ๏ปอหรา ปังตา

188 จ๎างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 5,500.00                    เฉพาะเจาะจง พรโทรทัศน์

189 จ๎างเหมาจัดนิทรรศการโครงการเมาลิด 3,000.00                    เฉพาะเจาะจง วิทยา หลูโป

190 จ๎างเหมาเต็นท์ เวที เคร่ืองเสียง โครงการฯ 55,100.00                   เฉพาะเจาะจง ธีรพงษ์ สุวรรณวิทยา
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191 จ๎างท าป้ายไวนิล  1,576.00                    เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

192 จ๎างซักผ๎า 810.00                       เฉพาะเจาะจง อ าไพ  ปานนิยม   

193 จ๎างเหมาตัดหญ๎าบริเวณหัวสะพานควนปริง 2,000.00                    เฉพาะเจาะจง ชิต ด๎วงเมือง

194 จ๎างท าป้ายไวนิล  240.00                       เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

195 จ๎างท าป้ายไวนิล  240.00                       เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

196 จ๎างถํายเอกสารโครงการจัดเก็บภาษี 400.00                       เฉพาะเจาะจง ไอแอมปร้ินต้ิง

197 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,440.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย

198 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการบริหารจัดการศูนย์ 4,200.00                    เฉพาะเจาะจง ศูนย์ยาและเคร่ืองมือแพทย์

199 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการโรงเรียนผ๎ูสูงอายุ 6,365.00                    เฉพาะเจาะจง ปราณี ชูเมฆา

200 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,000.00                    เฉพาะเจาะจง บุหงา ออคิด

201 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 1,075.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก

202 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 21,310.00                   เฉพาะเจาะจง วุฒิชัยการไฟฟ้า

203 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,920.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย

204 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,793.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย

205 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซํอมแซมบ๎านผ๎ูประสบภัย 1,400.00                    เฉพาะเจาะจง กะริดะ  สังขโชติ

206 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซํอมแซมบ๎านผ๎ูประสบภัย 3,580.00                    เฉพาะเจาะจง กะริดะ  สังขโชติ

207 ซ้ือน้ า น้ าแข็งกิจกรรมท๎องถิ่นไทย 1,025.00                    เฉพาะเจาะจง ธนู เปาะทอง

208 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 1,150.00                    เฉพาะเจาะจง กะริดะ สังขโชติ

209 ซ้ือวัสดุเกษตร 2,400.00                    เฉพาะเจาะจาง ลานบินออคิด

210 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์จัดนิทรรศการทางการศึกษา 3,000.00                    เฉพาะเจาะจาง หจก.น าวิทยา
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211 ซ้ือของขวัญโครงการนิทรรศการทางการศึกษา 3,000.00                    เฉพาะเจาะจาง BKK กิ๊ฟช๏อป

212 ซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็งโครงการสํงเสริมด๎านกีฬา 1,620.00                    เฉพาะเจาะจาง ธนุ เปาะทอง

213 จ๎างถํายเอกสาร 640.00                       เฉพาะเจาะจาง มอ.ก๏อปปี ้

214 จ๎างจัดท านิทรรศการ 45,000.00                   เฉพาะเจาะจาง เสริมศักด์ิ จันทระ

215 จ๎างท าธงเฉลิมพระเกียรติฯ 30,000.00                   เฉพาะเจาะจาง เสริมศักด์ิ จันทระ

216 จ๎างซํอมเคร่ืองพร้ินเตอร์ 1,090.00                    เฉพาะเจาะจาง ชลิต ไชยจิตต์

217 จ๎างท าโปสเตอร์ 1,100.00                    เฉพาะเจาะจาง ป้ายตรัง

218 จ๎างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 3,913.00                    เฉพาะเจาะจาง เสริมศักด์ิ จันทระ

219 จ๎างท าป้ายไวนิล 864.00                       เฉพาะเจาะจาง ป้ายตรัง

220 จ๎างท าป้ายไวนิล 288.00                       เฉพาะเจาะจาง ป้ายตรัง

221 จ๎างท าป้ายไวนิล 350.00                       เฉพาะเจาะจาง เสริมศักด์ิ จันทระ

222 จ๎างท าป้ายไวนิล 350.00                       เฉพาะเจาะจาง เสริมศักด์ิ จันทระ

223 จ๎างซํอมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองคอม 600.00                       เฉพาะเจาะจาง ซีดีเฮ๎าส์

224 จ๎างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,320.00                    เฉพาะเจาะจาง ป้ายตรัง

225 จ๎างท าส่ือมัลติมิเดีย 1,000.00                    เฉพาะเจาะจาง วีรภัทร์ สัญจร

226 จ๎างถํายเอกสาร 540.00                       เฉพาะเจาะจาง ไอ แอม ปร้ินต้ิง

227 จ๎างเชําเต็นท์ 6,000.00                    เฉพาะเจาะจาง ชนกศักด์ิ เจือกโว๎น

228 จ๎างเหมาจัดเตรียมสนามแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด 6,000.00                    เฉพาะเจาะจาง ธีรพนธ์ ปังตา

229 จ๎างตกแตํงสถานที่ 3,000.00                    เฉพาะเจาะจาง บุญณิตา  ทองชุม

230 จ๎างท าป้ายไวนิล 7,570.00                    เฉพาะเจาะจาง เสริมศักด์ิ จันทระ

231 จ๎างเหมาเจ๎าหน๎าทีรั่กษาความปลอดภัย 5,400.00                    เฉพาะเจาะจาง สมหวัง เพชรสงคราม
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232 จ๎างเหมาบริการาบุคคลภายนอก เตาเผาขยะ 5,400.00                    เฉพาะเจาะจาง ทวีศักด์ิ  ทุยํนา

233 จ๎างเหมาบริการาบุคคลภายนอก เตาเผาขยะ 54,000.00                   เฉพาะเจาะจง นิพนธ์ บ๎านโคก

234 จ๎างเหมาบริการาบุคคลภายนอก เตาเผาขยะ 54,000.00                   เฉพาะเจาะจง ประภา แสงจันทร์

235 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 25,500.00                   เฉพาะเจาะจง เจษฎา บุญชัย

236 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,778.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮเทคออโตเมชั่น

237 ซ้ือวัสดุการเกษตร 17,000.00                   เฉพาะเจาะจง วนิดา คงอินทร์

238 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาทักษะกีฬา 1,680.00                    เฉพาะเจาะจง บ.เจริญทรัพย์พาณิชย์

239 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 1,652.30                    เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก

240 ซ้ือชุดกีฬา 32,400.00                   เฉพาะเจาะจง พี เอสเคสปอร์ต

241 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 2,400.00                    เฉพาะเจาะจง ศิริศักด์ิ หงษ์ทอง

242 ซ้ือของรางวัลโครงการสงกรานต์ 5,400.00                    เฉพาะเจาะจง BKK กิ๊ฟช๏อป

243 ซ้ือน้ าแข็ง น้ าด่ืมโครงการสงกรานต์ 1,495.00                    เฉพาะเจาะจง ธนู เปาะทอง

244 ซ้ือวัสดุโครงการสงกรานต์ 1,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ.เจริญทรัพย์พาณิชย์

245 ซ้ือวัสดุโครงการสงกรานต์ 1,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ.เจริญทรัพย์พาณิชย์

246 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,960.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮเทคออโตเมชั่น

247 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาทักษะกีฬา 855.00                       เฉพาะเจาะจง หจก.น าวิทยา

248 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 2,652.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก

249 ซ้ือน้ า น้ าแข็งโครงการลดอุบัติเหตุ 1,568.00                    เฉพาะเจาะจง ธนู เปาะทอง

250 ซ้ือชุดกีฬาโครงการต๎านยาเสพติด 39,200.00                   เฉพาะเจาะจง พีเอสเคสปอร์ต 2008
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251 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการสํงเสริมทักษะและพัฒนาการของนักเรียน 7,200.00                    เฉพาะเจาะจง อานนท์ คงบัน

252 ซ้ือถ๎วยรางวัลกีฬาต๎านภัยยาเสพติด 18,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ.เจริญทรัพย์พาณิชย์

253 จ๎างซํอมเปล่ียนชุดสร๎างภาพเคร่ืองมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ 8,500.00                    เฉพาะเจาะจง ซีดีเฮ๎าส์คอมพิวเตอร์

254 จ๎างเหมาท ารางน้ า ศพด. 28,400.00                   เฉพาะเจาะจง จ ารูณ หมุนรอด

255 จ๎างท าสปอร์ตโครงการสงกรานต์ 1,000.00                    เฉพาะเจาะจง ธนพล เอียดปาน

256 จ๎างท าป้ายไวนิล 240.00                       เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

257 จ๎างท าป้ายไวนิล 2,544.00                    เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

258 จ๎างเต็นท์โดมโครงการสงกรานต์ 1,200.00                    เฉพาะเจาะจง ชนกศักด์ิ เจือกโว๎น

259 จ๎างเชําเวที เก๎าอี้ โต๏ะโครงการสงกรานต์ 6,500.00                    เฉพาะเจาะจง สุเมธี กาหยี

260 จ๎างท าป้ายไวนิล 1,070.00                    เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

261 จ๎างตกแตํงสถานที่ 18,000.00                   เฉพาะเจาะจง บุญนัด ทองชุม

262 จ๎างเหมารถโดยสาร 2,800.00                    เฉพาะเจาะจง อานุเชษฐ บุญแก๎ว

263 จ๎างปลูกต๎นไม๎ 3,000.00                    เฉพาะเจาะจง วนิดา คงอินทร์

264 จ๎างซํอมเคร่ืองปรับอากาศ 5,400.00                    เฉพาะเจาะจง พรโทรทัศน์

265 ซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว 5,809.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย

266 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,140.00                   เฉพาะเจาะจง วุฒิชัยการไฟฟ้า

267 ซ้ือวัสดุเกษตร 11,000.00                   เฉพาะเจาะจง จ ารูณ หมุนรอด

268 ซ้ือวัสดุส านักงาน 450.00                       เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

269 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 9,910.00                    เฉพาะเจาะจง ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์
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270 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย

271 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 6,000.00                    เฉพาะเจาะจง เจษฎา บุญชัย

272 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,310.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย

273 ซ้ือวัสดุการศึกษา 9,080.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.น าวิทยา

274 ซ้ือของทีร่ะลึก 1,500.00                    เฉพาะเจาะจง หนึ่งฤทัย สันติสกุลวงศ์

275 ซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว 3,024.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก

276 ซ้ือวัสดุการเกษตร 14,500.00                   เฉพาะเจาะจง ลานบินออคิด

277 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 29,132.20                   เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก

278 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 9,403.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก

279 ซ้ือพันธุไ์ม๎โครงการปลูกต๎นไม๎ดอกฯ 5,000.00                    เฉพาะเจาะจง ลานบินออคิด

280 ซ้ือเคร่ืองด่ืม/น้ าด่ืมโครงการเข๎าวัดปฎิบัติฯ 1,474.00                    เฉพาะเจาะจง ธนู เปาะทอง

281 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงโครงการปลูกไม๎ดอกฯ 283.15                       เฉพาะเจาะจง บ.ตรังคสุวรรณ จ ากัด

282 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการปลูกไม๎ดอกฯ 1,180.00                    เฉพาะเจาะจง ลานบินออคิด

283 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการเข๎าวัดฯ 1,180.00                    เฉพาะเจาะจง บ.เจริญทรัพย์ฯ

284 จ๎างถํายเอกสาร 984.00                       เฉพาะเจาะจง ไอแอมปร้ินต้ิง

285 จ๎างท าป้ายไวนิล 4,272.00                    เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

286 จ๎างซํอมเปล่ียนชุดสร๎างภาพโปรเจคเตอร์ 8,500.00                    เฉพาะเจาะจง ซีดีเฮ๎าส์คอมฯ

287 จ๎างตรวจเช็คสภาพรถยนต์สํวนกลาง 28,750.90                   เฉพาะเจาะจง บ.ตรังลีลายนต์ฯ

288 จ๎างเหมาซํอมแซมห๎องน้ าอาคารส านักงาน 3,000.00                    เฉพาะเจาะจง วินัย ใจดี
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289 จ๎างท าความสะอาดผ๎า 2,610.00                    เฉพาะเจาะจง อ าไพ ปานนิยม

290 จ๎างท าความสะอาดผ๎า 480.00                       เฉพาะเจาะจง ธนพล เอียดปาน

291 จ๎างซํอมรถมอเตอร์ไซต์ 1,085.00                    เฉพาะเจาะจง ควนปริงยานยนต์

292 จ๎างซํอมเปล่ียนคอมโน๎ตบุค 450.00                       เฉพาะเจาะจง ซีดีเฮ๎าส์คอมฯ

293 จ๎างถํายเอกสาร 844.80                       เฉพาะเจาะจง ไอแอมปร้ินต้ิง

294 จ๎างถํายเอกสาร 456.80                       เฉพาะเจาะจง ไอแอมปร้ินต้ิง

295 จ๎างซํอมเคร่ืองปรับอากาศ 1,500.00                    เฉพาะเจาะจง พรโทรทัศน์

296 จ๎างขุดวางแนวทํอ อบต. 19,200.00                   เฉพาะเจาะจง เจษฎา บุญชัย

297 จ๎างซํอมเปล่ียนอะไหลํเคร่ืองถํายเอกสาร 7,300.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮเทคฯ

298 จ๎างตรวจเช็คสภาพรถฉุกเฉิน 4,457.83                    เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต๎าฯ

299 จ๎างซํอมเคร่ืองพร้ินเตอร์ 790.00                       เฉพาะเจาะจง ชลิต ไชยจิตต์

300 จ๎างท าป้ายไวนิล 200.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

301 จ๎างเหมายานพานะ 65,000.00                   เฉพาะเจาะจง ปราโมทย์ทัวร์

302 จ๎างท าป้ายไวนิล 2,280.00                    เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

303 จ๎างท าป้ายไวนิล 1,152.00                    เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

304 จ๎างซํอมแซมรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 6,773.10                    เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต๎าฯ

305 จ๎างเหมายานพานะ 13,000.00                   เฉพาะเจาะจง นิสากร ชูทิพย์

306 จ๎างท าป้ายไวนิล 250.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

307 จ๎างท าป้ายไวนิล 576.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

308 จ๎างท าป้ายไวนิล 1,476.00                    เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง
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309 จ๎างท าป้ายไวนิล 240.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

310 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,239.00                    เฉพาะเจาะจาง หจก.นาโยงฯ

311 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 14,400.00                   เฉพาะเจาะจาง ร๎านเจียรนัย ไอที

312 ซ้ือน้ า น้ าแข็งกิจกรรมบ าเพ็ญฯ 675.00                       เฉพาะเจาะจง ธนู เปาะทอง

313 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 10,000.00                   เฉพาะเจาะจง บีทูวันอินทรูเม๎น

314 ซ้ือครุภัณฑ์กีฬา 98,900.00                   เฉพาะเจาะจง บ.เจริญทรัพย์ฯ

315 ซ้ือวัสดุซํอมแซมบ๎านบ๎านวาตภัย 6,625.00                    เฉพาะเจาะจง นาขาเคหะภัณฑ์

316 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการหมูํบ๎านต๎นแบบฯ 9,000.00                    เฉพาะเจาะจง สาครฟาร์ม

317 จ๎างซํอมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,675.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎านเจียรนัย ไอที

318 จ๎างซํอมเปล่ียนดอกล าโพงชุดเคร่ืองเสียง 7,500.00                    เฉพาะเจาะจง พรโทรทัศน์

319 จ๎างซํอมรถบรรทุกติดต้ังเครนไอดรอลิค 7,132.02                    เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุอันดามันเซลส์จ ากัด

320 จ๎างตรวจสอบและปรับปรุงระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,500.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎านเจียรนัยไอที

321 จ๎างท าความสะอาดผ๎า 840.00                       เฉพาะเจาะจง อ าไพ ปานนิยม

322 จ๎างท าป้ายไวนิล 288.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

323 จ๎างท าป้ายไวนิล 288.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

324 จ๎างเหมาบริการรถยนต์ต๎ู 14,000.00                   เฉพาะเจาะจง อานุเชษฐ์ บุญแก๎ว

325 จ๎างถํายเอกสาร 2,070.00                    เฉพาะเจาะจง ไอแอมปร้ินต้ิง

326 จ๎างเหมาบริการผ๎ูปฎิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 162,000.00                 เฉพาะเจาะจง โมรัส ไกรทอง

327 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 17,219.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก

328 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,770.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎านซีดีเฮ๎าส์คอมพิวเตอร์
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329 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,778.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮเทคฯ

330 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการบริหาร 5,040.00                    เฉพาะเจาะจง ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์

331 ซ้ือกล๎าไม๎พันธุพ์ืชนโครงการศูนย์หมูํบ๎านต๎นแบบ 17,530.00                   เฉพาะเจาะจง ลานบินออคิด

332 ซ้ือชุดกีฬา ศพด. 3,600.00                    เฉพาะเจาะจง จ านาญ เมืองเยาว์

333 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 715.00                       เฉพาะเจาะจง บ.เจริญทรัพย์พาณิชย์ฯ

334 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,690.00                    เฉพาะเจาะจง บ.เจริญทรัพย์พาณิชย์ฯ

335 ซ้ือน้ ายาดับเพลิง 1,800.00                    เฉพาะเจาะจง พัชราภรณ์ พรพงศธร

336 ซ้ือถังด า โครงการบริหารจัดการศูนย์ฯ 8,000.00                    เฉพาะเจาะจง จิรพนธ์ แซํโง๎ว

337 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 33,662.00                   เฉพาะเจาะจง วุฒิชัยการไฟฟ้า

338 ซ้ือวัสดุส านักงาน 686.50                       เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนฯ

339 ซ้ือวัสดุเกษตร 2,200.00                    เฉพาะเจาะจง ลานบินออคิด

340 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 900.00                       เฉพาะเจาะจง บีทูวันอินทรูเม๎น

341 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดซ้ือจัดจ๎าง อปท. 3,000.00                    เฉพาะเจาะจง เป๋าเงิน

342 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 2,790.00                    เฉพาะเจาะจง อัมพรภัณฑ์

343 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมเข๎าพรรษา 500.00                       เฉพาะเจาะจง หจก.น าวิทยา

344 ซ้ือวัสดุเกษตร 4,320.00                    เฉพาะเจาะจง ลานบินออคิด

345 ซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง โครงการเข๎าพรรษา 1,100.00                    เฉพาะเจาะจง ธนู เปาะทอง

346 ซ้ือตะแกรงเหล็กโครงการธนาคาขยะ 43,200.00                   เฉพาะเจาะจง พรชัย ชูชุม

347 ซ้ือวัสดุคอม 6,230.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงฯ

348 ซ้ือวัสดุซํอมแซมบ๎าน 8,151.00                    เฉพาะเจาะจง อัมพรภัณฑ์
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349 ซ้ือกระเบือ้งซํอมแซมบ๎านวาตภัย 15,678.00                   เฉพาะเจาะจง กะริดะ สังขโชติ

350 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 27,728.00                   เฉพาะเจาะจง วุฒิชัยการไฟฟ้า

351 จ๎างท าความสะอาดผ๎า 900.00                       เฉพาะเจาะจง อ าไพ ปานนิยม

352 จ๎างเปล่ียนกุยแจประตูบานสวิง 500.00                       เฉพาะเจาะจง กฤษชน ชูบัวขาว

353 จ๎างซํอมครุภัณฑ์เคร่ืองพร้ินเตอร์ 400.00                       เฉพาะเจาะจง ชลิต ไชยจิตต์

354 จ๎างท าตรายาง 1,430.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎านเพือ่นนักเรียน

355 จ๎างตรวจเช็ครถบรรทุกน้ า 17,801.76                   เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุฯ

356 จ๎างซํอมเคร่ืองพํนหมอกควัน 7,100.00                    เฉพาะเจาะจง เดชะซัพพลาย

357 จ๎างซํอมเปล่ียนดอกล าโพง 7,500.00                    เฉพาะเจาะจง พรโทรทัศน์

358 จ๎างท าป้ายไวนิล 5,665.00                    เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

359 จ๎างเหมายานพาหนะ 5,000.00                    เฉพาะเจาะจง สุรินทร์ ต้ังเซํงกี้

360 จ๎างลงนามถวายพระพร 1,000.00                    เฉพาะเจาะจง มติตรัง

361 จ๎างท าป้ายไวนิล 280.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

362 จ๎างท าป้ายไวนิล 700.00                       เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

363 จ๎างซํอมเคร่ืองปรับอากาศ 1,500.00                    เฉพาะเจาะจง พรโทรทัศน์

364 จ๎างท าป้ายไวนิล 288.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

365 จ๎างซํอมเคร่ืองปรับอากาศ 2,700.00                    เฉพาะเจาะจง พรโทรทัศน์

366 จ๎างถํายเอกสาร 3,684.00                    เฉพาะเจาะจง ไอแอมปร้ินต้ิง

367 จ๎างท าป้ายไวนิล 900.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

368 จ๎างซํอมแซมรถบรรทุกขยะ 4,900.00                    เฉพาะเจาะจง อุํสุทธินนท์
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369 จ๎างท าโฟมบอร์ด 1,050.00                    เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

370 จ๎างท าเกียรติบัตร 300.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

371 จ๎างลงนามถวายพระพร 1,000.00                    เฉพาะเจาะจง ตรังไทม์

372 จ๎างซํอมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 321.00                       เฉพาะเจาะจง ซีดีเฮ๎าสืคอมฯ

373 จ๎างท าป้ายอะคริลิค 9,500.00                    เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

374 จ๎างท าป้ายไวนิลพร๎อมกรอบ 6,000.00                    เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

375 จ๎างตกแตํงประดับผ๎า 7,300.00                    เฉพาะเจาะจง ประเสริฐ บุญแก๎ว

376 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซํอมแซมบ๎าน 480.00                       เฉพาะเจาะจง อัมพรภัณฑ์

377 ซ้ือวัสดุเกษตร 1,070.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก

378 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซํอมแซมบ๎าน 9,198.00                    เฉพาะเจาะจง อัมพรภัณฑ์

379 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,840.00                   เฉพาะเจาะจง วุฒิชัยการไฟฟ้า

380 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 7,000.00                    เฉพาะเจาะจง ปูนศรีตรังคอนกรีต

381 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 23,824.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก

382 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซํอมแซมบ๎าน 4,370.00                    เฉพาะเจาะจง กะริดะ สังขโชติ

383 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 10,849.80                   เฉพาะเจาะจง หจก.ธพงษ์กํอสร๎าง

384 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองถํายเอกสาร 118,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎านวิศิษฎ์เซอร์วิส

385 ซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา 295,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎านภัณทินนท์

386 ซ้ือวัคซีนโครงการสัตวืปลอดโรค 25,500.00                   เฉพาะเจาะจง ฟูทรัพย์ 119ฯ

387 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,588.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงฯ

388 ซ้ือวัสดุและเคร่ืองเขียนโครงการผ๎ูด๎อยโอกาส 450.00                       เฉพาะเจาะจง หจก.น าวิทยา
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389 ซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนโครงการสํงเสริมและแก๎ปัญหาโรคเอดส์ 450.00                       เฉพาะเจาะจง หจก.น าวิทยา

390 ซ้ืออุปกรณ์โครงการฝึกอบรมจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาฯ 1,240.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.น าวิทยา

391 ซ้ือคอมพิวเตอร์ 3,410.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงฯ

392 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ฉุกเฉิน 13,230.00                   เฉพาะเจาะจง ศุนย์ยาและเคร่ืองมือฯ

393 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,750.00                    เฉพาะเจาะจง บ.เจริญทรัพย์ฯ

394 ซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว 5,280.00                    เฉพาะเจาะจง บ.เจริญทรัพย์ฯ

395 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองตัดคอนกรีต 39,500.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก

396 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 6,385.00                    เฉพาะเจาะจง บ.เจริญทรัพย์ฯ

397 ซ้ือถ๎วยรางวัล 12,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ.เจริญทรัพย์ฯ

398 ซ้ือแผํนเคล่ือนย๎ายผ๎ุป่วย 8,200.00                    เฉพาะเจาะจง ศุนย์ยาและเคร่ืองฯ

399 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,590.00                    เฉพาะเจาะจง พรโทรทัศน์

400 ซ้ือน้ าด่ืมโครงการกีฬาสัมพันธ์ 1,914.00                    เฉพาะเจาะจง ธนู เปาะทอง

401 จ๎างซํอมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 535.00                       เฉพาะเจาะจง ซีดีเฮ๎าส์คอมพิวเตอร์

402 จ๎างท าป้ายอะคลิลิค 2,400.00                    เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

403 จ๎างท าสปอร์ต 500.00                       เฉพาะเจาะจง เมธี ฉ่ าเฉกหงษ์

404 จ๎างซํอมแซมประตูบานสวิง 1,400.00                    เฉพาะเจาะจง กิจจักร กุลบุญ

405 จ๎างท าป้ายไวนิล 3,240.00                    เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

406 จ๎างท าป้ายไวนิล 180.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

407 จ๎างซํอมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองคอมฯ 600.00                       เฉพาะเจาะจง ซึดีเฮ๎าส์ฯ

408 จ๎าเหมาบริการตัดหญ๎า 51,100.00                   เฉพาะเจาะจง ชิต ด๎วงเมือง
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409 จ๎างหนังสือพิมพ์ลงนามถวาย 1,000.00                    เฉพาะเจาะจง ตรังไทม์

410 จ๎างถํายเอกสาร 500.00                       เฉพาะเจาะจง สุธากร มาศเสม

411 จ๎างเหมาประดับผ๎าฯ 7,300.00                    เฉพาะเจาะจง ประเสริฐ บุญแก๎ว

412 จ๎างท าป้ายไวนิล 2,100.00                    เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

413 จ๎างท าป้ายไวนิล 5,665.00                    เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

414 จ๎างเหมาตกแตํงผ๎า 6,000.00                    เฉพาะเจาะจง ประเสริฐ บุญแก๎ว

415 จ๎างท าป้ายไวนิล 250.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

416 จ๎างถํายเอกสาร 200.00                       เฉพาะเจาะจง ไอแอมปร้ินต้ิง

417 จ๎างถํายเอกสาร 2,424.00                    เฉพาะเจาะจง ไอแอมปร้ินต้ิง

418 จ๎างถํายเอกสาร 3,595.00                    เฉพาะเจาะจง ไอแอมปร้ินต้ิง

419 จ๎างเหมายานพาหนะ 14,000.00                   เฉพาะเจาะจง ช านิ วราฉัตรธนนท์

420 จ๎างซํอมเคร่ืองขยายเสียง 3,000.00                    เฉพาะเจาะจง พรโทรทัศน์

421 จ๎างถํายเอกสาร 200.20                       เฉพาะเจาะจง ไอแอมปร้ินต้ิง

422 จ๎างท าป้ายไวนิล 920.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

423 จ๎างท าความสะอาดผ๎า 990.00                       เฉพาะเจาะจง อ าไพ ปานนิยม

424 จ๎างซํอมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,200.00                    เฉพาะเจาะจง ซีดีเฮ๎าส์คอมฯ

425 จ๎างซํอมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,250.00                    เฉพาะเจาะจง คิวนายคอมเทค

426 จ๎างท าป้ายไวนิล 1,080.00                    เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

427 จ๎างท าป้ายเพือ่ใช๎ในโครงการบริหารจัดการศูนย์ฯ 2,080.00                    เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ จันทระ

428 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 12,744.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก
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429 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 11,708.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก

430 ซ้ือวัสดุเกษตร 2,016.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก

431 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,232.00                   เฉพาะเจาะจง วุฒิชัยการไฟฟ้า

432 ซ้ือถังขยะคัดแยกประเภทสี 57,500.00                   เฉพาะเจาะจง จิรพนธ์

433 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงฯ 2,480.00                    เฉพาะเจาะจง ศิริโชค

434 ซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว 4,104.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงฯ

435 ซ้ือวัสดุเกษตร 2,400.00                    เฉพาะเจาะจง ลานบินออคิด

436 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 16,330.00                   เฉพาะเจาะจง บ.เหล็กตรัง

437 ซ้ือวัสดุเกษตร 900.00                       เฉพาะเจาะจง สุใบดา สีผม

438 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการบริหารจัดการศูนย์ฯ 9,460.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก

439 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 63,630.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย

440 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,890.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงฯ

441 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 22,000.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงฯ

442 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสํง 1,275.00                    เฉพาะเจาะจง ทวี นววิศิษฐกุล

443 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการสํงเสริมการเรียนร๎ูภูมิปัญญาท๎องถิ่น 6,469.00                    เฉพาะเจาะจง พงศธร ทรัพยพลาย

444 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 3,300.00                    เฉพาะเจาะจง บ.กวงเล๎งออโต๎เซอร์วิส

445 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการสํงเสริมการป้องกันการทุจริตฯ 1,055.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.น าวิทยา

446 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนยํถํายทอดฯ 3,272.00                    เฉพาะเจาะจง ภูริวัฒน์ค๎าไม๎

447 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุก์รรมฯ 7,830.00                    เฉพาะเจาะจง ลานบินออคิด

448 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการบริหารจัดการศูนย์ฯ 3,180.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงฯ
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449 ซ้ือวัสดุส านักงาน 440.00                       เฉพาะเจาะจง หจก.น าวิทยา

450 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,440.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงฯ

451 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการสํงเสริมกิจกรรม TO Beฯ 2,217.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.น าวิทยา

452 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการสํงเสริมTO BE ฯ 5,880.00                    เฉพาะเจาะจง อันซีน

453 ซ้ือวัสดุตามโครงการประชารัฐรํวมใจป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพฯ 5,130.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.น าวิทยา

454 ซ้ือวัสดุตามโครงการประชารัฐรํวมใจป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพฯ 7,000.00                    เฉพาะเจาะจง อันซีน

455 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแตํงกาย 16,290.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย

456 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,740.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย

457 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซํอมแซมบ๎าน 2,227.74                    เฉพาะเจาะจง อัมพรภัณฑ์

458 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อนุรักษ์ฯ 2,550.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงฯ

459 ซ้ือน้ า น้ าแข็ง โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อนุรักษ์ฯ 915.00                       เฉพาะเจาะจง ธนู เปาะทอง

460 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,000.00                    เฉพาะเจาะจง บุหงาออคิด

461 จ๎างป้ายชื่อครัวเรือนต๎นแบบ 9,000.00                    เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

462 จ๎างเหมาบริการแม๎คโฮ 9,000.00                    เฉพาะเจาะจง เจษฎา บุญชัย

463 จ๎างส ารวจและวิจัยข๎อมูล 39,600.00                   เฉพาะเจาะจง ม.สวนดุสิต

464 จ๎างถํายเอกสาร 28,000.00                   เฉพาะเจาะจง ไอแอมปร้ินต้ิง

465 จ๎างซักผ๎า 600.00                       เฉพาะเจาะจง อ าไพ ปานนิยม

466 จ๎างท าป้ายไวนิล 288.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

467 จ๎างท าป้ายไวนิล 3,244.00                    เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

468 จ๎างท าป้ายโครงการฯ 12,000.00                   เฉพาะเจาะจง ออมศิลป์

 -24-



469 จ๎างท าป้ายโครงการสํงเสริมกิจกรรม TO BE ฯ 250.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

470 จ๎างท าป้ายไวนิล 250.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

471 จ๎างท าป้ายอะคริลิค 120.00                       เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

472 จ๎างซํอมรถบรรทุกติดต้ังเครนฯ 46,480.00                   เฉพาะเจาะจง บ.กวงเล๎งฯ

473 จ๎างท าป้ายไวนิล 9,878.00                    เฉพาะเจาะจง ป้ายตรัง

474 จ๎างท าสปอร์ต 1,000.00                    เฉพาะเจาะจง เมธี ฉ่ าเฉกพงษ์

475 จ๎างถํายเอกสาร 1,475.00                    เฉพาะเจาะจง พิมพ์จัง
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