ประกาศ สำนักงาบศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญ ของสัญ ญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรค
หนึ่ง ประกอบด้ว ยมาตรา ๙๘ บัญ ญัต ิใ ห้ห น่ว ยงานของรัฐ ประกาศผลผู้ช นะการจัด ซื้อ จัด จ้างหรือ ผู้ได้รับ การ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 0 5

เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

{นายเจียร ทองนุ่น)
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรธรรมราช

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ฃนะการจัดซื้อจัด จ้างหรีอผู้ได้รับการคัด เสือก และสาระสำคัญ ของสัญ ญาหรือข้อตกลงเป็น หนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕'๖๓ ถึง เดือนมีนาคม เอ<£๖๓)
สำนักงานสืกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับ ที่
(๑)
(ร)

๒
๓
๔
๕
๖
๗
£»

๙
๑๐

เลขประจำดัว ผู้เสีย ภาษี/
เลขประจำดัวประซาขน
(๒)
๙๙๔0 0 ๒0 ๒๙๒๔๙
๙๙๔0 0 ๒0 ๒๙๒๔๙
๑๘0 ๑๗0 0 0 ๙๖๕๔๑
๓๘0 0 ๓0 0 ๑๙๑๗๖๓
๑๘0 ๑๗0 0 0 ๙๖๕๔๑
๙๙๔0 0 ๒0 ๒๙๒๔๙
0 ๘0 ๓๕๑๖0 0 0 ๑๒๓
๑๘0 ๑๗0 0 0 ๙๖๕๔๑
0 ๘0 ๓๕๑๖0 0 0 ๑๒๓
๙๙๔0 0 ๒0 ๒๙๒๔๙

ขื่อผู้ประกอบการ

รายการพัส ดุท ี่จ ัต ซื้อ จัด จ้า ง

(๓)

(๔)

หจก.จีมมี่ นคร
นางสาวสาริสา สุขหอม
ร้านเจริญทรัพย์ ๑๖๘
หจก.ไฮเทคออโตเมข้น
ร้านเจริญทรัพย์ ๑๖๘
นางสาวละมุญ จีนกระวี
หจก.ลิ*,ม จี่ เซ้ง
ร้านเจริญทรัพย์ ๑๖๘
หจก.ลิ้ม จี่ เซ้ง
หจก.ไฮเทคออโตเมชั่น

ค่าซื้อผ้าเวสลุค
ค่าของดักบาตร
ค่าหมีกพิมพ์
ค่าหมีกเครื่องอัดลำเนา
ค่าหมีกพิมพ์
ค่าเจลนอลฮอก
ค่าวัสดุลำนักงาน
ค่าหมีกพิมพ์
ค่าวัสดุลำนักงาน
ค่าหมีกเครื่องอัดลำเนา
รวมหงสิน

จำนวนเงิน รวมที่
จัด ซื้อ จัด จ้าง
(๔)
๑,๖0 0 .0 0
๕๒๔.0 0
๔,๔0 0 .0 0
๔,0 0 0 .0 0
๑,๔0 0 .0 0
๒,๘๗๔.0 0
๒,๙๙๘.0 0
๒,๘๘0 .0 0
๔๖0 .0 0
๔,0 0 0 .0 0
๒๔,®๓๖.๐๐

เอกสารอ้างอิง (๖)
วันที่

เลขที่

เหตุผลสนับสบุน

(๗)
๒๒ ม.ค.๖๓
๑/๗ งบประมาณตรกว่า ๕,0 0 0 บาท
๕ ก.พ.๖๓
(ร)/ (ร)
ทดรองจ่าย
๗ ก.พ.๖๓ 0 0 ๑/๙ งบประมาณตร ก ว่า ๕,0 0 0 บาท (โครงการ)
๗ ก.พ.๖๓
<ร )/ (ร)
งบประมาณตร ก ว่า ๕,0 0 0 บาท
๒๔ ก.พ.๖๓ 00(5)/(5)(5) งบประมาณตากว่า ๕1000 บาท
๓ มี.ค.๖๓
๑/๑
ทดรองจ่าย
๕ มี.ค.๖๓ 0 ๘0 /๒๓ งบประมาณตรกว่า ๕,0 0 0 บาท (โครงการ)
๑0 มี.ค.๖๓ 0 0 ๑/®๗ งบประมาณตร ก ว่า ๕,0 0 0 บาท
๑๑ มี.ค.๖๓ 0 ๘๕/๗ งบประมาณตร ก ว่า ๕,0 0 0 บาท
๑๒ มี.ค.๖๓
(ร)/ (ร)
งบประมาณตร ก ว่า ๕,0 0 0 บาท

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุสำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซอจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรีอเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุขื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างใบแต่ละครั้ง เซ่น ซื้อวัสดุลำนักงาน ซื้อนํ้านับเซื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินที่มีการจัดซื้อจัดจ้างใบแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรีอข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เซ่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสบุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้าง®ามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0 ๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖0
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบๆ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปึญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0 ๔0 ๕.๒/ว®๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๔ หมายถึง การจัดจ้างซื้อจัดจ้างกรณีอี่นๆ บอกเหนือจาก ๑-๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัด ซื้อจัด จ้างหรือผู้ได้รับ การคัด เลือก และสาระสำคัญ ชองสัญ ญาหรือข้อตกลงเป็น หนังลือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒<£๖๓ ถืง เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)
สำนักงานดืกษาธการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขประจำดัว ผู้เสีย ภาษี,
ซื้อผู้ประกอบการ
เลขประจำดัวประขาซน
(๑)
(๒)
(๓)
๑
๓๑๑๐๔00๓๘๔๑๑0 ร้าน๓ส เทรดติ๋ง
๒ ๓๑0๑๗๐๐๐๘๐๔๐๑ ร้านพริ้ง แอ็ดเวอร์ไทชิ่ง
๓
๑๒๔๔๔๔๐๑๐๑๑0 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์
๔ ๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้านเก็ส เทรดดี๋ง
๕
๓๘๐๐๑๐0๔๔๑๑๗๑ สหทรัพย์แอร์
๖
๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้านเก็ส เทรดดี๋ง
๗ ๓๑๐๑๗๐๐๐๘๐๔๐๑ ร้านพริ้ง แอดเวอร์ไท’ชิ่ง
๘ ๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้าน๓ส เทรดติ้ง
๙
๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้าน๓ล เทรดดิ้ง
๑๐ ๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้าน๓ล เทรดดํ่'ง
. ๑๑ ๓๘๐๐๑๐๐๔๔๑๑๗๑ สหทรัพย่แอร์
๑๒ ๘๐๓๔๖®๐๐๐๑๒๙ หจก.ปริ้น สโตร์
๑๓
๑๒๔๔๔๔๐๑๐๑๑๐ บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์

ลำดับที่

รายการพัส ดุท ี่จ ัด ซื้อ จัด จ้าง
(๔)
ค่าจ้างก่ายเอกสาร
ค่าจ้างป๋ายไวนิล
ค่าจ้างเครื่องพิมพ์ SV0A
ค่าจ้างก่ายเอกสาร
ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ค่าจ้างก่ายเอกสาร
ค่าจ้างทำไวนิล
ค่าจ้างก่ายเอกสาร
ค่าจ้างก่ายเอกสาร
ค่าจ้างก่ายเอกสาร
ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ค่าจ้างทำตรายาง
ค่าจ้า งเครื่อ งพิม พ์EPSON
รวมทั้งสิน

จำนวนเงิน รวมที่
เอกสารจ้างอิง (๖)
เหตุผลสนับสบุน
จัด ซื้อ จัด จ้าง
วันที่
เลขที่
(๔)
(๗)
๔๔๗.๐๐ ๗ ม.ค.๖๓ ๒๔/๔๗ งบประมาณตรกว่า ๔,๐๐๐ บาท
๔๖๑.๐๐ ๘ ม.ค.๖๓ ๓๑/๒๒ งบประมาณตรกว่า ๔,๐๐๐ บาท
๗๙๐.๐๐ ๑๔ ม.ค.๖๓ (ร)/ GD งบประมาณตรกว่า ๔,๐๐๐ บาท
SXiO.OO ๓๑ ม.ค.๖๓ ๒๔/๐๘ งบประมาณตรกว่า ๔,๐๐๐ บาท
๔,๒๐๐.๐๐ ๔ ก.พ.๖๓ ๐๐๓/๓๗ งบประมาณตรกว่า ๔,๐๐๐ บาท
๒,๗๙๐.๐๐ ๗ ก.พ.๖๓ b <£/๑1£) งบประมาณตรกว่า ๔,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐.0๐ ๗ ก.พ.๖๓ ๓๑/๓๙ งบประมาณดรก'ว่า ๔,๐๐๐ บาท
๗๐๐.๐๐ ๒๔ ก.พ.๖๓ ๒๖/๐๓ งบประมาณตรกว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๓,๑๒๐.๐๐ ๒๗ ก.พ.๖๓ ๒๔/๑๓ งบประมาณดรกว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๙๙๐.๐๐ ๓ ม.ค.๖๓ ๒๕7๑๔ งบประมาณดรกว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๒,๘๐๐.๐๐ ๔ ม.ค.๖๓ ๐๐๔/๒๔ งบประมาณดร กว่า ๔,๐๐๐ บาท
ร )/ ร) งบประมาณดรกว่า ๔,๐๐๐ บาท
๗๐๐.๐๐ ๔ มี.ค.๖๓
๙๔๐.๐๐ ๑๒ ม.ค.๖๓ (ร)/ร) งบประมาณดร กว่า ๔,00๐ บาท
๒๒,๒๐๘.๐๐

หมายเหตุ ะ นอนไขการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจักจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำดัวผู้เสืยภาษีหรีอเลขประจำตัวประชาขนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุขื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัลคุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เข่น ซื้อวัลดุลำนักงาน ซื้อนํ้ามันเซื้อเพลิง จ้างข่อมรนยนต์ เป็นต้น
(๔) ระบุจำนวนเงินที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสรีจรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวับที่/เลขที่ของสัญญาหรีอข้อตกลงเป็นหนังสือ หรีอหลักฐานการจ่ายเงิน เซ่น ใบเสรีจรับเงิน ใบรับรองแทบใบเสรีจรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ตังนี้
๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญขิเกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๔.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ ลิงหาคม ๒๔๖๐
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบๆ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบๆ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบรีหารพัสดุภาครัฐ
ต่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว®๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๔๖๑
๔ หมายถึง การจัดจ้างซื้อจัดจ้างกรน!อื่นๆ นอกเหนิอจาก ๑-๓

