
ประกาศ สำนกังานศึกษาธกิารจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เร่ือง ประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจ้างหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก 

และสาระสำคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนงัลอื 
ประจำไตรมาสท่ี ๓ (เดอืนเมษายน ๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรค 
หน่ึง ประกอบด้วยมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและสาระสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศชองกรมบัญชีกลางและ 
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด น้ัน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ 
การคัดเลือกและสาระสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ©'ร เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายเจียร ทองนุ่น) 
ศึกษาธิการ'จ้งทวัคบครศ'รี5'ร,รม'ร'ารเ



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รันการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ
ประจำไตรมาสที ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๔๖๔)

สำนักงานสืกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำตับที 

(6 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษ/ 
เลขประจำตัวประขาซน 

(๒)

จ้อผู้ประกอบการ

(๓) ^

รายการพัสดุทีจัดจ้อจัดจ้าง 

(๔)

จำนวนเงินรวมที 
จัดจ้อจัดจ้าง 

(๔)

เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสมุน 

(๗)
วัฆที เลขที่

๑ ๙๙๔๐๐๒๐๒๙๒๔๙ นางสาวละบุญ จินกระวี จ้อน้ัาดึ๋ม ๔๓๔.๐๐ ๙ เม.ย.๖๔ ๓/ ๑๕ ทดรองจ่าย (๑)
๒ ๑๘๐๑๗๐๐๐๙๖๔๔๑ รัานเจริญทรัพย์ ๑๖๘ / ' ค่าหมึกพิมพ์ ๑,๔๐๐.๐๐ ๙ เม.ย.๖๔ ๐๐๓/ ๑๘ งบประมาณสำก'ว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ) (๔)
๓ ๐๘๐๓๔๑๖๐๐๐๑๒๓ หจก.ล้ิม จี เข้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ๑,๗๗๐.๐๐ ๒๔ พ.ค.๖๔ ๐๓๘/ ๓๔ งบ,ประมาณสำก'ว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ) (๔)
๔ ๐๘๐๓๔๑๖๐๐๐๑๒๓ หจก.ล้ิม จี เข้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ๑,๔.๕(ะ).๐๐ ๒ มิ.ย.๖๔ ๐๔๐/ ๔๔ งบ,ประมาณสำก'ว่า ๔,๐๐๐ บาท (๔)
๔ ๐๘๐๓๔๑๖๐๐๐๑๒๓ หจก.ล้ิม จี เข้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ๒,๔๐๐.๐๐ ๗ มิ.ย.๖๔ ๐๔๓/๓๓ งบประมาณตำกว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ) (๔)
๖ ๑๘๐๑๗๐๐๐๙๖๔๔® ร้านเจริญทรัพย์ ๑๖๘ ค่าหมีกพิมพ์ ๑,๓๔๐.๐๐ ๑๔ มิ.ย.๖๔ ๐๐๓/ ๒๐ งบประมาณตำกว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ) (๔)
๗ ๐๘๐๓๔๑๖๐๐๐๑๒๓ หจก.ล้ิม จี เข้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ๒,๒๒๒.๐๐ ๑๔ มิ.ย.๖๔ ๐๔๗/ ๔๔ งบประมาณสำก'ว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ) (๔)
๘ ๑๘๐๑๗๐๐๐๙๖๔๔๑ ร้านเจริญทรัพย์ ๑๖๘ ค่าหมีกพิมพ์ ๑ ,๖๖ ๐ .๐ ๐ ๒๔ มิ.ย.๖๔ ๐๐๓/ ๒๑ งบประมาณตำกว่า ๔,๐๐๐ บาท (โครงการ) (๔)
๙ ๐๘๐๓๔๑๖๐๐๐๑๒๓ หจก.ล้ิม จี เข้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ๒,๘๔๐.๐๐ ๒๔ มิ.ย.๖๔ ๐๔๘/ ๖ งบประมาณตํ่ากว่า ๔,๐๐๐ บาท (ไครงการ) (๔)

๑๐ ๐๘๐๓๔๑๖๐๐๐๑๒๓ หจก.ล้ิม จี เข้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ๑,๙๒๐.๐๐ ๒๘ มิ.ย.๖๔ ๐๔๐/ ๓๒ งบประมาณต'ากว่า ๔,๐๐๐ บๆ / (๔)
๑ ๑ ๐๘๐๓๕๑๖๐๐๐๑!©๓ หจก.ล้ิม จี เข้ง ค่าวัสดุสำนักงาน ๔,๖๔๐.๐๐ ๒๘ มิ.ย.๖๔ ๐๕๘/ ๗ งบประมาณตํ่ากว่า ๔ , ๐ ๐ าท (โครงการ) (๔)

รวมทั้งสิน ๒๒,®๙๗.0๐ 7
หมายเหตุ ะ เงอนไขการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุสำดับทีเริยงตามสำดับวับทีทีมีการจัดจ้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำดัวผู้เสียภาษีหริอเลขประจำตัวประขาขบของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุ'จ้อผู้'ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุทีจัดจ้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เข่น จ้อวัสดุสำนักงาน จ้อนํ้านันเจ้อเพลิง จ้างข่อมรถยนต์ เป็นต้น 
(๔) ระบุจ้าบวนเงินทีมีการจัดจ้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีทีใบเสรีจรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ้านวนเงินทีจัดจ้อจัดจ้างทุกรายการ 
(๖) ระบุวันที/เลขทีของสัญญาหรีอข้อตกลงเป็นหนังสีอ หรีอหสักฐานการจ่ายเงิน เข่น ใบเสรีจรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสรีจรับเงิน 
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดจ้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี

๑  หมายถึง การจัดจ้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญขีกลาง ด่วนทีสุด ที กค ๐๔๐๔.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐ 
ยกเว้นการจัดจ้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๔ วรรคสอง 

๒ หมายถึง การจัดจ้อจัดจ้างตามระเบียบๆ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๓ หมายถึง การจัดจ้อจัดจ้างตามหนังสือคผะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดจ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ต่วนทีสุด ที กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๑ ๑ ๙  ลงวันที ๙  มีนาคม ๒๔๖๑ 
๔ หมายถึง การจัดจ้างจ้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ บอกเหนิอจาก ๑-๓



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดฃึ๋[อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)

สำนักงานสืกษาฮิการจังหวัดนครศรืธรรมราช

ลำดับที ่

(๑)

เลขประจำดัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจำตัวประซาขน 

(๒)

ซื่อผู้ประกอบการ 

(๓)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 

(๔)

จำนวนเงินรวมที ่
จัดซื้อจัดจ้าง 

(๔)

เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน 

(๗)
วับที่ เลขที่

๑ ๓๘๐๙๙๐๐๒๕๙๖๙๓ ร้านดอกไม้อลองนคร จ้างทำพานทุ่มดอกไม้สด ๕๐๐.๐๐ ๒ เม.ย.๖๔ ๑ / ๑๗ งบประมาณตํ่ากว่า ๕,๐๐๐ 'ขาท (๔)
๒ ๘๐๓๕๖๑๐๐๐๑๒๙ หจก.ปริ้น สโตร์ ค่าจ้างทำตรายาง ๒๕๐.๐๐ ๕ เม.ย.๖๔ ๐๐๗/ ๑๙ งบประมาณตากว่า ๕,๐๐๐ 'ขาท (๔)
๓ ๓๘๐๙๙๐๐๒๕๙๖๙๓ ร้านดอกไม้ฉลองนคร จ้างทำพานทุ่มดอกไม้สด ๕ 0๐.๐๐ ๖  เม.ย.๖๔ ๑ / ๒๓ งบประมาณตากว่า ๕,๐๐๐ 'บาท (๔)
๔ ๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้านเก็ส เทรดสัง ค่าจ้างล่ายเอกสาร ๑,๐๗ ๐.๐๐ ๒๖ เม.ย.๖๔ ๒๘/ ๓๒ งบประมาณตํ่ากว่า ๕,๐๐๐ 'บาท (โครงการ) (๔)
๕ ๓๘๐๙๙๐๐๒๕๙๖๙๓ ร้านดอกไม้ฉลองนคร จ้างทำพวงมาลา ๒,๐๐๐.๐๐ ๒๕ เม.ย.๖๔ ๑ / ๓๖ งบประมาณลำก,ว่า ๕,๐๐๐ 'บาท (๔)
๖ ๓๑๑๐๔๐๐๓๘๕๑๑๐ ร้านเกส เทรดท้ัง ค่าจ้างล่ายเอกสาร ๔,๒๑๒.๐๐ ๒๑ พ.ค.๖๔ ๒๘/ ๓๘ งบประมาณดำก,ว่า ๕,๐๐๐ 'บาท (๔)
๗ ๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้าน๓ ส เทรดดิ้ง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๑ ,๑๐ ๐ .๐ ๐ ๒๕ พ.ค.๖๔ ๒๘/ ๓๗ งบประมาณตากว่า ๕,๐๐๐ 'บาท (โครงการ) (๔)
๘ ๓๑๑๐๔๐๐๓6*๔๑๑๐ ร้านเกส เทรดท้ัง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๔,๓๙๒.๐๐ ๑  มิ.ย.๖๔ ๒๘/ ๓๙ งบประมาณตํ่ากว่า ๕,๐๐๐ 'บาท (๔)
๙ ๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้านเก็ส เทรดดิ้ง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๒๑๕.๐๐ ๔ มิ.ย.๖๔ ๒๘/ ๓๔ งบประมาณตากว่า ๕,๐๐๐ 'บาท (๔)

๑ ๐ ๓๑๑๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้าน๓ ส เทรดสัง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๔๓๕.๕๐ ๗ มิ.ย.๖๔ ๒๘/ ๓๖ งบประมาณตากว่า ๕,๐๐๐ 'บาท (๔)
๑ ๑ ๓๑®๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้าน๓ ส เทรตดิ้ง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๕๐๘.๐๐ ๑ ๐  มิ.ย.๖๔ ๒๘/ ๔๑ งบประมาณตากว่า ๕,๐๐๐ 'บาท (โครงการ) (๔)
๑๒ ๓๑®๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้าน๓ ส เทรดสัง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๙๙๕.๐๐ ๑ ๐  มิ.ย.๖๔ ๖๘/ ๔๐ งบประมาณตากว่า ๕,๐๐๐ 'บาท (โครงการ) (๔)
๑๓ ๓๑®๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้าน๓ ส เทรดท้ัง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๗๐๘.๐๐ ๑ ๐  มิ.ย.๖๔ ๒๘/ ๓๕ งบประมาณตากว่า ๕,๐๐๐ 'บาท (๔)
๑๔ ๐๑!©๔๔๔๔๐๑๐๑๑๐ บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอบด์ไอที จำกัด ค่าลงโปรแกรม ๖๕ ๐.๐๐ ๑ ๐  มิ.ย.๖๔ ๑ / ๑ งบประมาณตากว่า ๕,๐๐๐ 'บาท (๔)
๑๔ ๓๑๑๐๔๐๐๓0ะ9๔๑๑๐ ร้านเก็ส เทรดท้ัง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๒,๓๖๖.๐๐ ๑๕ มิ.ย.๖๔ ๒๘/ ๔๕ งบประมาณตากว่า ๕,๐๐๐ 'บาท (๔)
๑ ๖ ๓๑®๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้านเก็ส เทรดท้ัง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๒๗๐.๐๐ ๑๗ มิ.ย.๖๔ ๒๘/ ๔๒ เงินทดรองราชการ (๑)
๑๗ ๓๑®๐๔๐๐๓๘๔๑๑๐ ร้านเก็ส เทรดท้ัง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๒,๕๖๘.๐๐ ๑๘ มิ.ย.๖๔ ๒๘/ ๔๔ งบประมาณตากว่า ๕,๐๐๐ 'บาท (โครงการ) (๔)
๑๘ ๓๑๑๐๔๐๐๓69๔๑๑๐ ร้านเก็ส เทรดท้ัง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๔๑๔.๐๐ ๒๒ มิ.ย.๖๔ ๒๘/ ๔๖ งบประมาณตากว่า ๕,๐๐๐ 'บาท (๔)
๑ ๙ ๓๑๑๐๔๐๐๓6)๔๑๑๐ ร้านเก็ส เทรดท้ัง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๖๕๔.๕๐ ๒๘ มิ.ย.๖๔ ๒๘/ ๔๗ งบประมาณตากว่า ๕,๐๐๐ 'บาท (โครงการ) (๔)
๒๐ บางนงนภัส ปริขารัตน์ ค่าจ้างปะยางรถยนต์ส่วนกลาง ๒ ๐๐.๐๐ ๒๙ มิ.ย.๖๔ ๑/ ๑๔ ทดรองจ่าย (๑)
๒® ๓๑๑๐๔๐๐๓๔๔๑๑๐ ร้านเก็ส เทรดท้ัง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๓,๑๔๒.๐๐ ๒๙ มิ.ย.๖๔ 1©๘/๔๘ งบประมาณตํ่ากว่า ๕,๐๐๐ 'บาท (๔)

รวมทั้งสับ ๒๗,๑๔๔.๐0



หมายเหตุ ะ เงื่อนไขการบันทึกข้อยูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดจ้อจักจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสิยภาบีหรือเลขประจำตัวประซาซนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุข้อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดจ้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เซ่น จ้อวัสดุลำนักงาน จ้อนํ้ามันเจ้อเพสิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น 
(๔) ระบุจำนวนเงินที่มีการจัดจ้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัตจ้อจัดจ้างทุกรายการ 
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ซองสัญญาหรีอข้อตกลงเป็นหนังสือ หรีอหลักฐานการจ่ายเงิน เข่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทบใบเสร็จรับเงิน 
(๗) ระบุเหตุผลสนับสบุนในการจัดจ้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

๑  หมายถึง การจัดจ้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญข้กลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๔.(๙ว ๓๒๒ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐ 
ยกเว้นการจัดจ้อจัดจ้างตามระเบียบๆ ข้อ ๗๙ วรรคสอง 

๒ หมายถึง การจัดจ้อจัดจ้างตามระเบียบ,! ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๓ หมายถึง การจัดจ้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวิบีจนัยบีญหาการจัดจ้อจัดจ้างและการบรีหารพัสดุภาครัฐ 

ด่วนท่ีสุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๑ ๑ ๙  ลงวันท่ี ๙  มีนาคม ๒๔๖๑ 
๔ หมายถึง การจัดจ้างจ้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑-๓


