
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนดรศรีธรรมราช 
เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ 
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒<£๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรค 
หน่ึง ประกอบด้วยมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ 
คัดเสือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด น้ัน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ 
การคัดเสือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(นาtlฟ้ยร 'หรงน้ัน) 
ศกึษาธกิารจงัหวดับศรศรธรรมราช



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือช้อตกลงเป็นหนังลือ
ประจำไตรมาสท่ี ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒<£๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒)

สำนักงๆนดืกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับท่ี 

(๑)

เลขประจำดัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจำตัวประชาขบ 

(๒)

J , 1 รายการพัสดุท่ีจัดชื้อจัดจัาง 

(๔)

จำบวบเงินรวมท่ี 
จัดช้ือจัดจ้าง 

(๔)

เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสบุน 

(๗)

ขอผูประกอบการ 

(๓)
วับท่ี เลขท่ี

๑ ๙๙๔๐๐๒๐๒๙๒๔๙ หจก.ล้ิม จ่ี เซ้ง ค่าวัสดุสำนักงาบ ๘๐.๐๐ ๙ ก.ค.๖๒ ๐๐๔/๔๔ งบประมาณตํ่ากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๒ ๓๘๐๐๓๐๐๑๙๑๗๖๓ บางสาวลาริลา สุขหอม ค่าของตักบาตร ๗๖๑.๐๐ ๑๔ ก.ค.๖๒ ๑ /๑ ทดรองจ่าย
๓ ๙๙๔๐๐๒๐๒๙๒๔๙ หจก.ลิ้ม จ่ี เซ้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ๒,๔๖๔.๐๐ ๑ ๙  ก.ค.๖๒ ๐๑๖/๑๗ งบประมาณตํ่ากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
<£ ๙๙๔๐๐๒๐๒๙๒๔๙ หจก.ลิ้ม จ่ี เซ้ง ค่าวัสดุสำนักงาน G^c^o.oo ๒๒ ก.ค.๖๒ ๐๑๗ /๑ งบประมาณตากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๔ ๓๘๐๐๓๐๐๑๙๑๗๖๓ นางสาวสาริสา สุขหอม ค่าของตักบาตร ๔๑๔.๐๐ ๒๔ ก.ค.๖๒ ร)/ ร) ทดรองจ่าย
๖ ๓๘๐๐๓๐๐๑๙๑๗๖๓ นางสาวสาริสา สุขหอม ค่าของตักบาตร ๗๔๐.๐๐ ๒๔ ก.ค.๖๒ ๐๓๒/๑๙ ทดรองจ่าย
๗ ๙๙๔0๐๒๐๒๙๒๔๙ หจก.ลิ้ม จ่ี เซ้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ๖๓๐.๐๐ ๒๔ ก.ค.๖๒ ๐๒๑/๒ งบประมาณตํ่าก'ว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๘ ๙๙๔๐๐๒๐๒๙๒๔๙ หจก.ลิ้ม จ่ี เซ้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ๑,๐๗๔.๐๐ ๒ ส.ค.๖๒ ๐๒๖/๒๔ งบประมาณตํ่ากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๙ ๑๙๔๙๙๐๐๒๙๓๗๗๑ ร้าน หม่ืนล้าน ๑๖๘ ค่าหมึกพิมท์ ร),d o o .o o ๒ ส.ค.๖๒ ๐๘/๑๔ งบประมาณตํ่ากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)

๑๐ ๙๙๔๐๐๒๐๒๙๒๔๙ หจก.ล้ิม จ่ี เซ้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ๔๔๐.๐๐ ๒ ส.ค.๖๒ ๐๔๓/๑๔ งบประมาณตากว่า ๔,๐๐๐ บาท
๑๑ ๓๘๐๐๑๐๐๓๔๔๔๑๓ นางสาวละบุญ จิบกระวี ชื้อผ้าสี (เวทลุค) ๑,๗๖๐.๐๐ ๗ ส.ค.๖๒ ๒๔/๑๙ ทดรองจ่าย
๑๒ ๙๙๔๐๐๒๐๒๙๒๔๙ หจก.ล้ิม จ่ี เซ้ง ค่าวัสดุสำนักงาบ ๓๔๐.๐๐ ๙ ส.ค.๖๒ ๐๓๔/๒๐ งบประมาณตากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๑๓ ๓๘๐๐๓๐๐๑๙๑๗๖๓ นางสาวสาริสา สุขหอม ค่าของตักบาตร ๖๒๗.๐๐ ๙ ส.ค.๖๒ ๑ /๑ ทดรองจ่าย
๑๔ ๓๘๐๐๓๐๐๑๙๑๗๖๓ นางสาวสาริสา สุขหอม ค่าถุงผ้าแก้ว ๓๐๐.๐๐ ๙ ส.ค.๖๒ ๐๓๒/๔๒ ทดรองจ่าย
๑ <£ ๙๙๔๐๐๒๐๒๙๒๔๙ หจก.ล้ิม จ่ี เซ้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ๙๖๐.๐๐ ๑ ๙  ส.ค.๖๒ ๐๔๐/๓๒ เงินทดรองจ่าย
๑๖ ๑๙๔๙๙๐๐๒๙๓๗๗๑ ร้าน หม่ืนล้าน ๑๖๘ ค่าหมึกพิมพ่ ๔,๓๓๐.๐๐ ๒๓ ส.ค.๖๒ ๐๔/๓๑ งบประมาณตํ่ากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๑๗ ๙๙๔๐๐๒๐๒๙๒๔๙ หจก.ล้ิม จ่ี เซ้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ร),(to o .o o ๒๓ ส.ค.๖๒ ๐๔๔/๔๙ งบประมาณตํ่ากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๑ Cะ9 ๙๙๔๐๐๒๐๒๙๒๔๙ หจก.ล้ิม จ่ี เซ้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ๑,๔๐๐.๐๐ ๒๖ ส.ค.๖๒ ๐๔๙/๑๒ งบประมาณตํ่ากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๑ Ĝ ๙๙๔๐๐๒๐๒๙๒๔๙ หจก.ลิ้ม จ่ี เซ้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ๒,๒๘๐.๐๐ ๒๗ ส.ค.๖๒ <ว<£<3)/ร)(ร!. งบประมาณตํ่ากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๒0 ๙๙๔๐๐๒๐๒๙๒๔๙ หจก.ลิ้ม จ่ี เซ้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ร),(ร!(ร!0.00 ๒๘ ส.ค.๖๒ ๐๔๙/๒๔ งบประมาณตากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๒๑ ๙๙๔๐๐๒๐๒๙๒๔๙ หจก.ล้ิม จ่ี เซ้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ๒,๐๐๐.๐๐ ๒ ก.ย.๖๒ ๐๔๒/๒๘ งบ,ประมาณพากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๒๒ ๙๙๔๐๐๒๐๒๙๒๔๙ หจก.ล้ิม จ่ี เซ้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ๙๔๐.๐๐ ๒ ก.ย.๖๒ ๐๔๒/๒๒ งบ,ประมาณตํ่าก'ว่า ๔,๐๐๐ บาท
๒๓ ๙๘๔๐๐๒๐๒๙๒๔๙ หจก.ลิ้ม จ่ี เซ้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ๓,๒๔๐.๐๐ ๒ ก.ย.๖๒ ๐๔๔/๑๑ งบ'ประมาณต่ําก'ว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๒๔ ๑๙๔๙๙๐๐๒๙๓๗๗๑ ร้าน หม่ืนล้าน ๑๖๘ ค่าหมึกฟิมพ่ ๔๘๐.๐๐ ๓ ก.ย.๖๒ ๐<£๘/๘ งบประมาณตํ่าก'ว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ
ประจำไตรมาสท่ี ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒)

สำนักงานสืกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๔ ๑๙๔๙๙๐๐๒๙๓๗๗๑ ร้าน หมื่นล้าน ๑๖๘ ค่าหมึกพิมพ์ ๒ ,๙๘๐.๐๐ ๔ ก.ย.๖๒ ๐๘/๑๘ งบประมาณดรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โค'รงการ)
๒๖ ๑๙๔๙๙๐๐๒๙๓๗๗๑ ร้าน หมื่นล้าน ๑๖๘ ค่าหมึกพิมพ์ ๒ ,๑๐๐.๐๐ ๑ ๐  ก ,ย.๖๒ ๐ ๘ /๑ ๙ งบประมาณตํ่ากว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๒๗ ๑๙๔๙๙๐๐๒๙๓๗๗๑ ร้าน หมื่นล้าน ๑๖๘ ค่าหมึกพิมพ์ ๓ ,๑๔ ๐.๐๐ ๑ ๐  ก.ย.๖๒ ๐๘/๒๓ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๒๘ ๙๙๔๐๐๒๐๒๙๒๔๙ หจก.ลิ้ม จี่ เช้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ๙๖๔ .๐๐ ๑ ๐  ก.ย.๖๒ ๐๖๕/๒๔ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๒๙ ๙๙๔๐๐๒๐๒๙๒๔๙ หจก.ลิ้ม จี่ เช้ง ค่าวัสดุลำนักงาน ๓ ,๙๐๐.๐๐ ๑ ๐  ก .ย.๖๒ ๐ ๖ ๖ /๑ ๑ งบประมาณตํ่ากว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๓๐ ๙๙๔๐๐๒๐๒๙๒๔๙ หจก.ลิ้ม จี่ เช้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ๓,๖๒๔.๐๐ ๑ ๑  ก .ย.๖๒ ๐๖๖/๒ ๙ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๓๑ ๙๙๔๐๐๒๐๒๙๒๔๙ หจก.ลิ้ม จี่ เช้ง ค่าวัสดุสำนักงาบ ๒,๐๒๔.๐๐ ๑ ๑  ก.ย.๖๒ ๐๖๖/๓ ๐ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๓๒ ๙๙๔๐๐๒๐๒๙๒๔๙ หจก.ลิ้ม จี่ เช้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ๑ , GaCtO.OO ๑ ๑  ก .ย.๖๒ ๐๖๒/๔๔ งบประมาณตากว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๓๓ ๑๙๔๙๙๐๐๒๙๓๗๗๑ ร้าน หมื่นล้าน ๑๖๘ ค่าหมึกพิมพ์ ๒ ,๙๘๐.๐๐ ๑๓ ก .ย.๖๒ ๐๘/'๒๐ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๓๔ ๑๙๔๙๙๐๐๒๙๓๗๗๑ ร้าน หมื่นล้าน ๑๖๘ ค่าหมึกพิมพ์ ๒ ,๙๘๐.๐๐ ๑๓ ก.ย.๖๒ ๐๘/๒๐ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๓๔ ๙๙๔๐๐๒๐๒๙๒๔๙ หจก.ลิ้ม จี่ เช้ง ค่าวัสดุสำนักงาบ ๒,๓๔๐.๐๐ ๒๐ ก.ย. ๐๗๗/๔๖ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)

รวมท้ังสิน ๖๐,๑๑๘. oo
หมายเหตุ ะ เง่ือนไขการบันทึกข้อยูล
(๑) ระบุลำดับท่ีเรืยงตามสำดับวันที่ที่มึการจัดซ้ือจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำดัวผู้เสียภาษีหรีอเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชีอผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซ้ือวัสดุลำนักงาน ซ้ือน้ํามันเซ้ือเพลิง จ้างช่อมรถยนต์ เป็นต้น 
(๔) ระบุจำบวบเงินท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างใบแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสรีจรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ 
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสรีจรับเงิน ใบรับรองแทบใบเสรีจรับเงิน 
(๗) ระบุเหตุผลสนับสบุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี

๑ หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ต่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๔.๔/ว ๓๒๒ ลงวันท่ี ๒๔ ลิงหาคม ๒๔๖๐
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบๆ ข้อ ๗๙ วรรคสอง 

๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว๑ ๑ ๙  ลงวันท่ี ๙  มีนาคม ๒๔๖๑ 
๔ หมายถึง การจัดจ้างซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑-๓



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ
ประจำไตรมาสท่ี ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒)

สำนักงานดืกษาธิการจังหวัดนครศรืธรรมราช

ลำดับท่ี 

(๑)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจำตัวประชาซน 

(๒)

ช่ือผู้ประกอบการ 

(๓)

รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจำง 

(๔)

จำนวนเงินรวมท่ี 
จัดซ้ือจัดจ้าง 

(๔)

เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสบุน 

(๗)
วันท่ี เลขท่ี

๑ ๓๑๑0(5̂ 00๓0*<3แ๑๑ o ร้านเกส เทรดด้ิง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๑,๖๐๐ .๐๐ ๑  ก.ค.๖๒ ๒๒/๑๑ งบประมาณตากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๒ ๓๑๑๐(5^00๓£9(3*๑๑๐ ร้าน๓ ส เทรดด้ิง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๑๖๐ .๐ ๐ ๒ ก.ค.๖๒ ๒๒/๒๘ งบประมาณต4ากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๓ ๓๑๐๑๗๐๐๐๘๐๔๐๑ ร้านพร้ิง แอ็ดเวอร้ไทชิ่ง ค่าจ้างป้ายไวนิล ๔๗๐.๐๐ ๙ ก.ค.๖๒ ๒๙/๓๔ งบประมาณตากว่า ๔,๐๐๐ บาท
<£. ๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้านเก็ส เทรดด้ิง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๖๒.๔๐ ๑ ๑  ก.ค.๖๒ ๒๒/๒๗ งบประมาณต4ากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๔ ๘๐๓๔๖๑๐๐๐๑๒๙ หจก.ปริ้นสโตร์ ค่าจ้างทำตรายาง ๔๔๐.๐๐ ๑๔ ก.ค.๖๒ ๓/๒๑ งบประมาณต4ากว่า ๔,๐๐๐ บาท
๖ ๓๑๑0(5^00๓0ะ9(5^๑๑0 ร้าน๓ ส เทรดด้ิง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๒,๔๖๐.๐๐ ๑๒ ก.ค.๖๒ ๒๒/๒๑ เงินทดรองจ่าย
๗ ๓๑๐๑๗๐๐๐๘๐๔๐๑ ร้านพร้ิง แอ็ดเวอร์ไทชิ่ง ค่าจ้างป้ายไวนิล ๑,๒๐๐.๐๐ ๑๒ ก.ค.๖๒ ๒๙/๓๗ เงินทดรองจ่าย
G& ๓๑๐๑๗๐๐๐๘๐๔๐๑ ร้านพร้ิง แอ็ดเวอร์ไทชิ่ง ค่าจ้างป้ายไวนิล ๒,๐๐๐.๐๐ ๒๒ ก.ค.๖๒ ๒๙/๓๙ งบประมาณต4ากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๙ ๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้าน๓ ส เทรดด้ิง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๔๔๐.๐๐ ๒๒ ก.ค.๖๒ ๒๒/๓๒ งบประมาณต4ากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)

๑๐ ๓๘๐๙๙๐๐๐๗๔๑๒๖ ร้านเสือผินการพิมพ์ ค่าจ้างทำเกียรติบัตร ๗๒๘.๐๐ ๒๓ ก.ค.๖๒ ๑๔/๒๔ งบประมาณต4ากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๑ ๑ ๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้านเกส เทรดด้ิง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๔๒๖.๐๐ ๒๓ ก.ค.๖๒ ๒๒/๔๗ งบประมาฌตํ่ากว่า ๔,๐๐๐ บาท
๑๒ ๓๑๐๑๗๐๐๐๘๐๔๐๑ ร้านพร้ิง แอ็ดเวอร์ไทชิ่ง ค่าจ้างป้ายไวนิล ๒,๒๔๐.๐๐ ๒๔ ก.ค.๖๒ ๒๙/๔๖ งบประมาณต4ากว่า ๕,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๑๓ ๓๑๑0(5^00๓6®(^๑๑0 ร้านเกีส เทรดด้ิง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๓๘๐.๐๐ ๒๖ ก.ค.๖๒ ๒๒/๔๕ งบประมาณต4ากว่า ๔,๐๐๐ บาท
๑๔ ๓๑๐๑๗๐๐๐๘๐๔๐๑ ร้านพร้ิง แอ็ดเวอร์ไท'ช่ิง ค่าจ้างป้ายไวนิล ๔๘๐.๐๐ ๒ ส.ค.๖๒ ๓๐/๐๑ เงินทดรองจ่าย
๑๔ ๓๑๐๑๗๐๐๐๘๐๔๐๑ ร้านพร้ิง แอ็ดเวอร์ไท'ช่ิง ค่าจ้างป้ายไวนิล ๔,๗๔๔.๐๐ ๔ ส.ค.๖๒ ๓๐/๐๔ งบประมาณต4ากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๑ ๖ ๘๐๓๔๖๑๐๐๐๑๒๙ หจก.ปริ้นสโตร์ ค่าจ้างทำสตํ้กเกอร์ ๓๑๓.0๐ ๔ ส.ค.๖๒ ๓/๒๓ งบประมาณต4ากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๑๗ ๓๘๐๐๓๐๐๓๑๗๔๖๒ คู่วินัยเซอร์วิส จ้างซ่อมรถยนต์ราซการ ๒,๒๐๐.๐๐ ๖  ส.ค.๖๒ ๙/๒๖ งบประมาณต4ากว่า ๔,๐๐๐ บาท
๑ C& ๓๑๑0(5^00 ๓60<3*๑๑0 ร้านเกส เทรดด้ิง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๒,๖๔๐.๐๐ ๙ ส.ค.๖๒ ๒๒/๔๐ งบประมาณต4ากว่า ๔,๐๐๐ บาท
๑๙ ๓๑๑0(5^00๓0^(5^๑๑0 ร้านเกส เทรดด้ิง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๒,๑๐๐.๐๐ ๙ ส.ค.๖๒ ๒๒/๔๓ เงินทดรองจ่าย
๒๐ ๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้านเก็ส เทรดด้ิง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๑๒๐.๐๐ ๙ ส.ค.๖๒ ๒๒/๔๔ งบประมาณต4ากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๒๑ ๓๑๑0(5^00๓0®<5^๑๑0 ร้านเก็ส เทรดด้ิง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๗๐.๐๐ ๑๒ ส.ค.๖๒ ๒๓/๐๒ งบประมาณต4ากว่า ๔,๐๐๐ บาท
๒๒ ๓๑๑๐๔0๐๓๘๔๑๑๐ ร้านเกีส เทรดด้ิง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๘๔๐.๐๐ ๑๔ ส.ค.๖๒ ๒๒/๔๘ งบประมาณต4ากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๒๓ ๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้านเก็ส เทรดด้ิง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๔,๙๙๔.๐๐ ๑ ๖  ส.ค.๖๒ ๒๒/๔๔ งบประมาณต4ากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ
ประจำไตรมาสท่ี ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒)

สำนักงานสืกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๔ ๓๑®๐๔๐๐๓ ๔ ๑๑๐ ร้านเกีส เทรดดิ้ง ค ่าจ ้างถ ่ายเอกสาร ๑,๒ ๖๐.๐๐ ๑๖ ส.ค.๖๒ ๒๓/๐๖ ง'บประมาณตรก'ว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๒๔ ๓๑®๐๔๐๐๓69๔๑๑๐ ร้านเกีส เทรดดิ้ง ค ่าจ ้างถ ่ายเอกสาร ๒๔๐.๐๐ ๑๖  ส.ค.๖๒ ๒๓/๐๔ งบ'ประมาณตรก'ว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๒๖ ๓๑๐๑๗ ๐๐๐๘๐๔๐๑ ร้านพริ้ง แอ็ดเวอร์ไทชิ่ง ค่าจ้างป็ายไวนิล ๔๔๐.๐๐ ๑ ๙  ส.ค.๖๒ ๓ ๐/๑๓ งบประมาณตำก'ว่า ๔ ,๐๐๐ บาท
๒๗ ๓๑๐๑๗ ๐๐๐๘๐๔๐๑ ร้านพริ้ง แอ็ดเวอร์ไทชิ่ง ค่าจ้าง'ปีายไวนิล (5) & ๐ .๐๐ ๒๐ ส.ค.๖๒ ๓ ๐/๑๔ เงินทดรองจ่าย
๒๘ ๓๑๑0๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้าน๓ ส เทรดดิ้ง ค ่าจ ้างถ ่ายเอกสาร ๔ ,๐๖๘.๐๐ ๒๑ ส.ค.๖๒ ๒๓/๒๔ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท
๒๙ ๓๘๐๐๑๐๐๔๔๑๑๗๑ ร้านสหทรัพย์แอร์ ค่า'จ้าง'ช่อมแอร์ ๓ ,๑๐๐.๐๐ ๒๒ ส.ค.๖๒ ๐๐๒ /๔ ๙ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท
๓๐ ๓๑®๐๔๐๐๓6*๔๑๑0 ร้าน๓ ส เทรดดิ้ง ค ่าจ ้างถ ่ายเอกสาร ๒๓๗.๔๐ ๒๖ ล.ค.๖๒ ๒๓/๒๒ งบ'ประมาณตรก'ว่า ๔ ,๐๐๐ บาท
๓๑ ๓๑®๐๔๐๐๓ G® ๔ ๑๑๐ ร้าน๓ ส เทรดดิ้ง ค ่าจ ้างถ ่ายเอกสาร ๑,๗๒๔.๐๐ ๒ ก.ย.๖๒ ๒๓/๑๔ งบ'ประมาณตรก'ว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๓๒ ๓๘๐๔๙๐๐๐๗๔๑๒๖ ร้านเสือผินการพิมพ์ ค ่าจ้างทำเก ียรต ิบ ัตร ๒๔๗.๐๐ ๓ ก .ย.๖๒ ๑๔ /๓๐ งบ'ประมาณ{ทก'ว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๓๓ ๓๑๐๑๗ ๐๐๐๘๐๔๐๑ ร้านพริ้ง แอดเวอรไ,ท'ช่ิง ค่าจ้างบัายไวนิล ๑,๔๘ G®. ๐๐ ๔ ก .ย..๖๒ ๓๐/๒๔ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๓๔ ๓๘๐๙๙๐๐๔๖๗๑๓๐ ร้านนายพงษ์สักดี้ ชยสิทธิ ค่าจ้างทำโล่รางวัล ๔ ,๘ ๐๐.๐๐ ๙  ก.ย.๖๒ ๐ ๑ /๐ ๙ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๓๔ ๓๘๐๙๙๐๐๔๖๗๑๓๐ ร้านนายพง'ษ์ดักดี้ ซยสิทธิ ค่าจ้างทำโล่รางวัล ๒ ,๔๐๐.๐๐ ๑๒ ก.ย.๖๒ ๐ ๑ /๑ ๐ งบประมาณตากว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๓๖ ๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้าน๓ ส เทรดดิ้ง ค ่าจ ้างถ ่ายเอกสาร ๘๔๓.๐๐ ๑๒ ก.ย.๖๒ ๒๓/๒๙ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๓๗ ๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้าน๓ ส เทรดดิ้ง ค ่าจ ้างถ ่ายเอกสาร ๒,๔๗๐.๐๐ ๑๘ ก.ย.๖๒ ๒๓/๓๓ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๓ 6® ๓๑๐๑๗ ๐๐๐๘๐๔๐๑ ร้านพริ้ง แอ็ดเวอร์ไท1ช่ิง ค่าจ้างบัายไวนิล ๕ ๖๐.๐๐ ๑๘ ก .ย..๖๒ ๓๐/๓๓ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๓๙ ๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้านเกีส เทรดดิ้ง ค ่าจ ้างถ ่ายเอกสาร ๙ ๐ .๐ ๐ ๑ ๙  ก .ย.๖๒ ๒๓/๓๔ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๔๐ ๓๑๐๑๗ ๐๐๐๘๐๔๐๑ ร้านพริ้ง แอ็ดเวอf t ทช่ิง ค่าจ้างบัายไวนิล ๒๒๔.๐๐ ๑ ๙  ก .ย..๖๒ ๓๐/๓๔ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
<£๑ ๓๑๐๑๗ ๐๐๐๘๐๔๐๑ ร้านพริ้ง แอ็ดเวอร์ไท1ช่ิง ค่าจ้างปึายไวนิล ๓,๖๔๐.๐๐ ๒๐ ก .ย..๖๒ ๓ ๐/๔ ๑ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๔๒ ๓๑๑0๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้านเกส เทรดดิ้ง ค ่าจ ้างถ ่ายเอกสาร ๑,๐๔ ๐.๐๐ ๒๓ ก.ย.๖๒ ๒๓/๓๘ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๔๓ ๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้านเกส เทรดดิ้ง ค ่าจ ้างถ ่ายเอกสาร ๒ ,๓๑๐.๐๐ ๒๓ ก.ย.๖๒ ๒๓/๓๗ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๔๔ ๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้านเก็ส เทรดดํ่ง ค ่าจ ้างถ ่ายเอกสาร ๔,๒ ๙๐.๐๐ ๒๓ ก.ย.๖๒ ๒๓/๔๓ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๔๔ ๓๑๐®๗๐๐๐๘๐๔๐๑ ร้านพริ้ง แอ็ดเวอร์ไทชิ่ง ค่าจ้าง'ปิายไวนิล ๑ ,๔ ๐๐.๐๐ ๒๔ ก .ย..๖๒ ๓๐/๔๓ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๔๖ ๓®®๐๔๐๐๓6«๔<5)(5)๐ ร้านเก็ส เทรดดิ้ง ค ่าจ ้างถ ่ายเอกสาร ๒ ,๐๐๖.๐๐ ๒๖ ก.ย.๖๒ ๒๓/๔๒ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท
๔๗ ๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้าน๓ ส เทรดดิ้ง ค ่าจ ้างถ ่ายเอกสาร ๑,๔ <D ๐ .๐๐ ๒๗ ก.ย.๖๒ ๒๓/๔๒ งบประมาณตรกว่า ๔ ,๐๐๐ บาท ^

รวมท้ังสิน ๗๒,๒๐๙.๐0 พ



หมายเหตุ ะ เง่ือนไขการบันทึกข้อยูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจักจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลชประจำตัวประชาขนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุซ้ือผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละครั้ง เซ่น ซ้ือวัสดุสำนักงาน ซื้อบ้ํามันเซื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นตัน 
(๔) ระบุจำนวนเงินท่ีมึการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ 
(๖) ระบุวันที่/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เซ่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๔.๔/ว ๓๒๒ ลงวับท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐ 
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง 

๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๓ หมายถึงการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว๑ ๑ ๙  ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๔๖๑ 
๔ หมายถึง การจัดจ้างซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑-๓


