ประกาศ สำนัก งานศึก ษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกาศผลผู้ช นะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับ การคัดเลือก
และสาระสำคัญ ชองสัญ ญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือ นเมษายน ๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)

ตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรค
หนึ่ง ประกอบด้ว ยมาตรา ๙๘ บัญ ญัต ิให้ห น่ว ยงานชองรัฐ ประกาศผลผู้ช นะการจัด ซื้อ จัด จ้างหรือ ผู้ไ ด้ร ับ การ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้!ด้รับ
การคัดเสือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 0 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(บายเจียร ทองนุ่น)
ศึกษาธิการจังฬคนครศรํ&รรมราช

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)
สำนักงานสืกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขประจำดัวผู้เสียภาษี/
เลขประจำดัวประซาขน
(๑)
(๒)
๑
๐๘๐๓๕๑๖000๑เอ๓
๒
๐๘0๓๕๑๖๐๐0๑๒๓
๓
๐๘๐๓๕๑๖๐๐๐๑เอ๓
(^
๑๘๐๑๗0๐๐๙๖๕๔๑
๙๙๔๐๐เอ๐เอ๙เอ๔๙
๕
๖
๐๘๐๓๕๑๖๐๐๐๑๒๓
๗
๑๘๐๑๗๐๐๐๙๖๕๔๑
๘
๑๘๐๑๗๐๐๐๙๖๕๔๑
๙
๐๘๐๓๕๑๖๐๐๐๑๒๓
๑๐
๑๘๐๑๗๐๐๐๙๖๕๔๑
๑๑
๑๘๐๑๗๐๐๐๙๖๕๔๑
๑ เอ ๐๘๐๓๕๑๖๐๐๐๑๒๓

ลำดับที่

ซ็่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนเงินรวมที่
จด'9ชอจดจาง

(๓)

(๔)

(๕)

หจก.ลิ้ม จี่ เซ้ง
หจก.ลิ้ม จี่ เซ้ง
หจก.ลิ้ม จี่ เซ้ง
ร้านเจริญทรัพย์ ๑๖๘
นางสาวละมุญ จินกระวี
หจก.ลิ้ม จี่ เซ้ง
ร้านเจริญทรัพย์ ๑๖๘
ร้านเจริญทรัพย์ ๑๖๘
หจก.ลิ้ม จี่ เซ้ง
ร้านเจริญทรัพย์ ๑๖๘
ร้านเจริญทรัพย์ ๑๖๘
หจก.ลิ้ม จี่ เซ้ง

ค่าวัสดุสำนักงาน
ค่าวัสดุสำนักงาน
ค่าวัสดุสำนักงาน
ค่าหมึกพิมพ์
ซื้อหินคลุก
ค่าวัสดุสำนักงาน
ค่าหมึกพิมพ์
ค่าหมึกพิมพ์
ค่าวัสดุสำนักงาน
ค่าหมึกพิมพ์
ค่าหมึกพิมพ์
ค่าวัสดุสำนักงาน
รวมทั้ง สัน

๑,๐๒๕.๐๐
๗๒๐.๐๐
๒,๗๓๐.๐๐
๘๓๐.๐๐
๖,๒๐๐.๐๐
๑,๓๐๐.๐๐
๑,๖๕๐.๐๐
๑,๕๖๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๒,๒๙๐.๐๐
๑,๔๙๐.๐๐
๓,๔๘๕.๐๐
๒๐,๒๘๐.๐0

เอกสารอ้างอิง (๖)
วันที่

เลขที่

๙ เม.ย.๖๓
๑๐ เม.ย.๖๓
๒๗ เม.ย.๖๓
๒๗ เม.ย.๖๓
๔ มึ.ย.๖๓
๘ พ.ค.๖๓
๘ มิ.ย.๖๓
๑๑ มิ.ย.๖๓
๑๒ มิ.ย.๖๓
๒๓ มิ.ย.๖๓
๒๓ มิ.ย.๖๓
๒๔ มิ.ย.๖๓

๐๙๕/ ๒๘
๐๙๘/เอ
๐๙๙/ ๒๕
๐๐๑/ ๒๐
๑/ ๕
๑๐๐/ ๓๔
๐๐๒/ ๗
๐๐๑/ ๒๓
๐๑๕/ ๓
๐๐๑/ ๒๕
๐๐๑/ ๒๖
๐๑๙/ ๔๔

เหตุผลสนับสบุน
(๗)
งบประมาณตํ่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณตํ่าก'ว่า ๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณตํ่าก'ว่า ๕,๐๐๐ บาท (โครงการ)
งบประมาณตากว่า ๕,๐๐๐ บาท (โครงการ)
ทดรองจ่าย
งบประมาณตาก,ว่า ๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณตํ่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท (โครงการ)
งบประมาณตํ่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณตํ่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณตํ่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท (โครงการ)
งบประมาณตํ่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท (โครงการ)
งบประมาณตํ่ๆกว่า ๕,๐๐๐ บาท (โครงการ)

หมายเหตุ ะ เงื่อนไขการนับทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับทีเรืยงตามลำดับวันทีทีมีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสืยภาษีหรือเลขประจำตัวประซาซนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุซื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุทีจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เซ่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อนํ้ามันเซื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๔) ระบุจำบวนเงินทีมีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีทีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินทีจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที/เลฃทีซองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เซ่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสบุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค ๐๔๐๔.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างลามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว๑๑๙ ลงวันที ๙ มีนาคม ๒๔๖๑
๔ หมายถึง การจัดจ้างซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑-๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)
สำนักงานสืกษาธิการจังหวัดนครศรธรรมราช
ลำดับที่
(๑)
๑
๒
๓
๔
๔
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
(ร)(ริ'
3)๕

เลขประจำดัวผู้เสียภาษี/
ซื่อผู้ประกอบการ
เลขประจำตัวประซาซน
(๒)
(๓)
๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้านเก็ส เทรดทั้ง
๓๑๑๐(5^00๓(ฬ(^๑๑๐ ร้านเก็ส เทรดดิ้ง
๓๘๐๐๑๐๐๔๔๑๑๗๑ สหทรัพย์แอร์
๓๘๐๙๙๐๐๐๗๔๑๒๖ ร้านเสือผืนการพิมพ์
๓๑๐๑๗๐๐๐๘๐๔๐๑ ร้านพริ้ง แอ็ดเวอร้ไทชิ่ง
๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้านเก็ส เทรดดิ้ง
๓๑๑๐ (ริ!.๐๐๓0^(^๑๑๐ ร้าน๓ส เท,รดดิ้ง
๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้านเกีส เทรดดิ้ง
๓๑๐๑๗๐๐๐๘๐๔๐๑ ร้านพริ้ง แอ็ดเวอรํไทชิ่ง
๓๑๑๐(5^00ส)(ที่(^๑๑๐ ร้าน๓ ส เทรตดิ้ง
๓๑๑๐(^๐๐๓(^(^๑๑๐ ร้านเกีส เทรดดิ้ง
๓๑๑๐(5^0001(งึ่(5น๑๑๐ ร้านเก็ส เทรดดิ้ง
๘๐๓๔๖(5)๐๐๐๑๒๙ หจก.ปริ้น สโตร์
๓๑๑๐(5^๐๐๓^(ริ!๑๑๐ ร้าน๓ ส เทรดดิ้ง
๓๑๑๐๑X30๓69(5น๑๑๐ ร้าน๓ ส เทรดดิ้ง

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
(๔)
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ค่าจ้างทำเกียรติบัตร
ค่าจ้างทำไวนิล
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างทำไวนิล
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างทำตรายาง
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร

รวมทั้ง สิน

จำนวนเงินรวมที่
จัดซื้อจัดจ้าง
(๔)
๑๔๗.๔๐
๑,(5^00.0๐
๑,๑(3^0.๐๐
๔,๔๑๔.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๑,๗๔๐.๐๐
๔๒๐.๐๐
๑, (ริ!๔0.0๐
๖๗๔.๐๐
๑,๓๗๔.๐๐
๔๖๐.๐๐
๒,๗๗๔.๐๐
๑๓๐.๐๐
๔๐๐.๐๐
๓๔๔.๐๐
๑๙,๑๐๒.๔๐

เอกสารอ้างอิง (๖)
วันที่
๒ เม.ย.๖๓
๒๗ เม.ย.๖๓
๑๒ พ.ค.๖๓
๒๖ พ.ค.๖๓
๙ มิ.ย.๖๓
๑๑ มิ.ย.๖๓
๑๒ มิ.ย.๖๓
๑๒ มิ.ย.๖๓
๑๖ มิ.ย.๖๓
๑๒ มิ.ย.๖๓
๑ ๖ มิ.ย.๖๓
๑ ๖ มิ.ย.๖๓
๒๔ มิ.ย.๖๓
๒๙ มิ.ย.๖๓
๓๐ มิ.ย.๖๓

เลขที่

เหตุผลสนับสบุน

(๗)
๒๔/ ๒๑ งบประมาณตํ่าก'ว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๒๔/ ๒๔ งบประมาณตํ่าก'ว่า ๔ ๐๐๐ บาท
๐๐๔/ ๓๑ งบประมาณตํ่ากว่า ๔ ๐๐๐ บาท
๐๐๑/ ๓๗ งบประมาณตํ่ากว่า ๔ ๐๐๐ บาท (โครงการ)
๓๒/ ๒๔ งบประมาณตากว่า ๔ ๐๐๐ บาท
๒๔/ ๓๗ งบประมาณต่ทกว่า ๔ ๐๐๐ บาท (โครงการ)
๒๔/ ๔๙ งบประมาณตํ่าก'ว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๒๔/๓๙ งบประมาณตาก'ว่า ๔,๐๐๐ บาท
๓๒/ ๒๖ เงินทดรองราชการ
๒๔/ ๓๘ เงินทดรองราชการ
๒๔/ ๔๘ เงินทดรองราชการ
๒๔/ ๔๐ งบประมาณตํ่ากว่า ๔ ๐๐๐ บาท (โครงการ)
๑ / ๑ (ริ! งบประมาณตํ่ากว่า ๔ ๐๐๐ บาท
๒๕/ ๔๗ งบประมาณตํ่าก'ว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)
๒๔/ ๕0 งบประมาณตํ่ากว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ)

หมายเหตุ ะ เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจักจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลซประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุซื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เซ่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๔) ระบุจำนวนเงินทีมีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เซ่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสบุน่ในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่านที่สุด ที่ กด ๐๔๐๔.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐
ยกเวนการจัดชื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบๆ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๓ หมายถึง การจัดชื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กาจ) ๐๔๐๔.๒/ว๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๔๖๑
๔ หมายถึง การจัดจ้างซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑-๓

