
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

******************* 

 ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนด
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราช 
บัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในฐานะ
หน่วยงานของรัฐ ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนทุกๆ เดือน เพ่ือให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลงานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง  
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง และได้นำข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชน
รับทราบ บน Web-site ของหน่วยงาน ดังนี้ 

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2564  

http://1.179.217.109/e_activity/detail_news.php?aid=7367&school=%A8%D1%B4%AB%D
7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7 

 

 

http://1.179.217.109/e_activity/detail_news.php?aid=7367&school=%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7
http://1.179.217.109/e_activity/detail_news.php?aid=7367&school=%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7


   

                                                              บันทึกขอความ
สวนราชการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

ที่.............................................................................. วันที่   ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔

เรื่อง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

                    เรื่องเดิม

                    ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน

ของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔o โดยใหหนวยงาน

ของรัฐจัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนรายเดือนทุกๆ เดือน โดยใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ โดยใหเปนไปตามแบบ สขร.๑ แนบทายประกาศ

                    ขอเท็จจริง

                    บัดนี้ ไดสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบรอยแลว

                    ขอเสนอ

                    ฉะนั้น เห็นควรปดประกาศ ณ หนวยงาน และเผยแพรบน web site ของหนวยงานตอไป

                    ขอพิจารณา

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

 

เอกสารแนบ : ตาราง สขร.ตค.64 , เรื่องเดิม ,

 

(นายสมเจตน กิ้มขู) 

นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ

เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ 

 

(นางอุบลรัตน สนิท) 

ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๔

เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ 

 

(นายสราวุธ ยอดรักษ) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๔

http://1.179.217.107/myoffice/2564/data/tkk1/25641126_101617_5436.pdf
http://1.179.217.107/myoffice/2564/data/tkk1/25641126_101648_1024.pdf


ล ำดับ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ หรือจำ้ง

1 ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง งวดท่ี 2 เดือน ต.ค.64 1,146.84        1,146.84   เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จ ำกดั บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จ ำกดั รำคำทีเ่หมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2565

ระหว่ำงวันที ่16 ถงึวันที ่31 ตุลำคม 2564 1,146.84                       1,146.84                       ลงวันท่ี 1 พฤศจกิำยน 2564

2 จำ้งถำ่ยเอกสำร งวดท่ี 1 เดือน ต.ค.64 2,753.00        2,753.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร ร้ำนธิสำ เอกสำร รำคำทีเ่หมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขท่ี 1/2565

ระหว่ำงวันที ่1 ถงึวันที ่31 ตุลำคม 2564 2,753.00                       2,753.00                       ลงวันท่ี 1 พฤศจกิำยน 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม 2564

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

วนัที ่26 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2564



2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน  2564 

 
http://1.179.217.109/e_activity/detail_news.php?aid=7396&school=%A8%D1%B4%AB%D
7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.179.217.109/e_activity/detail_news.php?aid=7396&school=%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7
http://1.179.217.109/e_activity/detail_news.php?aid=7396&school=%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7


   

                                                              บันทึกขอความ
สวนราชการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

ที่.............................................................................. วันที่   ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๔

เรื่อง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

                    เรื่องเดิม

                    ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน

ของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔o โดยใหหนวยงาน

ของรัฐจัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนรายเดือนทุกๆ เดือน โดยใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ โดยใหเปนไปตามแบบ สขร.๑ แนบทายประกาศ

                    ขอเท็จจริง

                    บัดนี้ ไดสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบรอยแลว

                    ขอเสนอ

                    ฉะนั้น เห็นควรปดประกาศ ณ หนวยงาน และเผยแพรบน web site ของหนวยงานตอไป

                    ขอพิจารณา

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

 

เอกสารแนบ : แบบ สขร.พย.64 , เรื่องเดิม ,

 

(นายสมเจตน กิ้มขู) 

นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ

เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ 

 

(นางอุบลรัตน สนิท) 

ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔

เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ 

 

(นายสราวุธ ยอดรักษ) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๔

http://1.179.217.107/myoffice/2564/data/tkk1/25641221_163809_2915.pdf
http://1.179.217.107/myoffice/2564/data/tkk1/25641221_163821_8352.pdf


ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

1 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 3 เดือน พ.ย.64 7,798.44        7,798.44   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จ ากดั บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จ ากดั ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 7,798.44                       7,798.44                      ลงวันที่ 1 พฤศจกิายน 2564

2 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 4 เดือน พ.ย.64 11,565.70      11,565.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จ ากดั บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จ ากดั ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 11,565.70                    11,565.70                    ลงวันที่ 1 พฤศจกิายน 2564

3 ซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับงานเลขานุการ 8,950.00        8,950.00   เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเวิร์ค ร้านไอทีเวิร์ค ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2565 

กลุ่มอ านวยการ (หมึกพิมพ์ OKI จ านวน 4 รายการ) 8,950.00                       8,950.00                      ลงวันที่ 26 พฤศจกิายน 2564

4 ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาทักษะการอา่น 10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปีนังเทรดด้ิง จ ากดั บริษัท ปีนังเทรดด้ิง จ ากดั ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2565 

การเขยีนภาษาไทยและการคิดค านวณ 15 รายการ 10,000.00                    10,000.00                    ลงวันที่ 26 พฤศจกิายน 2564

5 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตของส านักงาน 7,500.00        7,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) ราคาที่เหมาะสม ขอ้ตกลงเชา่เลขที่ 3/2565

เดือนตุลาคม 2564 7,500.00                       7,500.00                      ลงวันที่ 26 พฤศจกิายน 2564

6 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตของส านักงาน 7,500.00        7,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) ราคาที่เหมาะสม ขอ้ตกลงเชา่เลขที่ 3/2565

เดือนพฤศจกิายน 2564 7,500.00                       7,500.00                      ลงวันที่ 26 พฤศจกิายน 2564

7 ซ่อมเปล่ียนแบตเตอร่ีแบบแห้ง ขนาด90แอมป์  4,500.00        4,500.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ว.ีคาร์เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ว.ีคาร์เซอร์วิส ราคาที่เหมาะสม ขอ้ตกลงจา้ง

ทะเบียน กข 7929 นราธิวาส 4,500.00                       4,500.00                      ลงวันที่ 19 พฤศจกิายน 2564

8 จา้งถา่ยเอกสาร งวดที่ 2 เดือน พ.ย.64 5,693.00        5,693.00   เฉพาะเจาะจง ร้านธิสา เอกสาร ร้านธิสา เอกสาร ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 5,693.00                       5,693.00                      ลงวันที่ 1 พฤศจกิายน 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต ๑

วนัที่ 21 เดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2564



3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม  2564 

 
http://1.179.217.109/e_activity/detail_news.php?aid=7403&school=%A8%D1%B4%AB%D
7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.179.217.109/e_activity/detail_news.php?aid=7403&school=%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7
http://1.179.217.109/e_activity/detail_news.php?aid=7403&school=%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7


   

                                                        ;บันทึกขอความ
สวนราชการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

ที่.............................................................................. วันที่   ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

เรื่อง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

                    เรื่องเดิม

                    ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจาง

ของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ

พ.ศ.๒๕๔o โดยใหหนวยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนรายเดือนทุกๆ เดือน โดยใหมีรายละเอียด

เกี่ยวกับงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได

ทั้งนี้ โดยใหเปนไปตามแบบ สขร.๑ แนบทายประกาศ

                    ขอเท็จจริง

                    บัดนี้ ไดสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบรอยแลว 

                    ขอเสนอ

                    ฉะนั้น เห็นควรปดประกาศ ณ หนวยงาน และเผยแพรบน web site ของหนวยงานตอไป 

                    ขอพิจารณา

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เอกสารแนบ : แบบ สขร.ธ.ค.64 , เรื่องเดิม ,

 

(นายสมเจตน กิ้มขู) 

นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ

เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ 

 

(นางอุบลรัตน สนิท) 

ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

๒o ม.ค. ๒๕๖๕

เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ 

 

(นายสราวุธ ยอดรักษ) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕

http://1.179.217.107/myoffice/2565/data/tkk1/25650119_143054_5003.pdf
http://1.179.217.107/myoffice/2565/data/tkk1/25650119_151855_9703.pdf


ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้ท่ีเสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

1 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 5 เดือน ธ.ค.64 9,685.47        9,685.47   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จ ากดั บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จ ากดั ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 9,685.47                       9,685.47                      ลงวันที่ 1 พฤศจกิายน 2564

2 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 6 เดือน ธ.ค.64 7,093.18        7,093.18   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จ ากดั บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จ ากดั ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 7,093.18                       7,093.18                      ลงวันที่ 1 พฤศจกิายน 2564

3 ซ้ือกรอบรูปใบไม้สีทองโครงการพัฒนา 3,000.00        3,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านแบ่งปัน ร้านแบ่งปัน ราคาท่ีเหมาะสม ขอ้ตกลงซ้ือ

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 3,000.00                       3,000.00                      ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564

4 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 74,886.09      74,886.09 เฉพาะเจาะจง หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2565 

งานเลขานุการ อ านวยการ 74,886.09                     74,886.09                    ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564

5 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตของส านักงาน 7,500.00        7,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีเหมาะสม ขอ้ตกลงเชา่เลขที่ 3/2565

เดือนธันวาคม 2564 7,500.00                       7,500.00                      ลงวันที่ 26 พฤศจกิายน 2564

6 จา้งเหมารถยนต์ตู้โดยสารโครงการพัฒนา 60,000.00      60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวุฒิ วงศ์ไชย นายธีรวุฒิ วงศ์ไชย ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที่ 2/2565 

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 7,500.00                       7,500.00                      ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564

7 จา้งจดัท าป้ายไวนิลโครงการพัฒนา 1,050.00        1,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านแอลพี ร้านแอลพี ราคาท่ีเหมาะสม ขอ้ตกลงจา้ง

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,050.00                       1,050.00                      ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564

8 จา้งจดัท าป้ายโฟมบอร์ดศูนย์พัฒนา 4,295.00        4,295.00   เฉพาะเจาะจง ร้านแอลพี ร้านแอลพี ราคาท่ีเหมาะสม ขอ้ตกลงจา้ง

ทักษะภาษาเพื่อการส่ือสาร 4,295.00                       4,295.00                      ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564

9 จา้งถา่ยเอกสาร งวดที่ 3 เดือน ธ.ค.64 6,861.00        6,861.00   เฉพาะเจาะจง ร้านธิสา เอกสาร ร้านธิสา เอกสาร ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 6,861.00                       6,861.00                      ลงวันที่ 1 พฤศจกิายน 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนธนัวาคม 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต ๑

วนัที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565



4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2565 

 
http://1.179.217.109/e_activity/detail_news.php?aid=7428&school=%A8%D1%B4%AB%D
7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.179.217.109/e_activity/detail_news.php?aid=7428&school=%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7
http://1.179.217.109/e_activity/detail_news.php?aid=7428&school=%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7
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ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้ท่ีเสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

1 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 7 เดือน ม.ค.65 5,818.09        5,818.09   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จ ากดั บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จ ากดั ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 5,818.09                       5,818.09                      ลงวันที่ 1 พฤศจกิายน 2564

2 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 8 เดือน ม.ค.65 10,885.94      10,885.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จ ากดั บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จ ากดั ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 10,885.94                     10,885.94                    ลงวันที่ 1 พฤศจกิายน 2564

3 ซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมเคานเ์ตอร์ส านกังาน 1,490.00        1,490.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ รัตนภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ รัตนภัณฑ์ ราคาท่ีเหมาะสม ขอ้ตกลงซ้ือ 

1,490.00                       1,490.00                      ลงวันที่ 5 มกราคม 2565

4 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 26,029.00      26,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชยันรินท์สเตชั่นเนอร่ี จ ากดับริษัท ชยันรินท์สเตชั่นเนอร่ี จ ากดัราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2565 

และอปุกรณ์อื่น ๆ จ านวน 27 รายการ 26,029.00                     26,029.00                    ลงวันที่ 24 มกราคม 2565

5 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับการสอบแขง่ขนั 35,696.00      35,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปีนังเทรดด้ิง จ ากดั บริษัท ปีนังเทรดด้ิง จ ากดั ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2565 

เพื่อบรรจแุละแต่งต้ังเขา้รับราชการฯ ต าแหน่งครูผู้ชว่ย 35,696.00                     35,696.00                    ลงวันที่ 25 มกราคม 2565

6 ซ้ือวัสดุส าหรับการสอบแขง่ขนั 7,665.00        7,665.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ปีนังเทรดด้ิง จ ากดั บริษัท ปีนังเทรดด้ิง จ ากดั ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2565 

เพื่อบรรจแุละแต่งต้ังเขา้รับราชการฯ ครูผู้ชว่ย (เพิ่มเติม) 7,665.00                       7,665.00                      ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

7 ซ้ือวัสดุส าหรับการสอบแขง่ขนั 5,000.00        5,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ปีนังเทรดด้ิง จ ากดั บริษัท ปีนังเทรดด้ิง จ ากดั ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2565 

เพื่อบรรจแุละแต่งต้ังเขา้รับราชการฯ ครูผู้ชว่ย (เพิ่มเติมคร้ังที่2) 5,000.00                       5,000.00                      ลงวันที่ 2 กมุภาพันธ์ 2565

8 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตของส านักงาน 7,500.00        7,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีเหมาะสม ขอ้ตกลงเชา่เลขที่ 3/2565

เดือนมกราคม 2565 7,500.00                       7,500.00                      ลงวันที่ 26 พฤศจกิายน 2564

9 จา้งถา่ยเอกสาร งวดที่ 4 เดือน ม.ค.65 8,120.00        8,120.00   เฉพาะเจาะจง ร้านธิสา เอกสาร ร้านธิสา เอกสาร ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 8,120.00                       8,120.00                      ลงวันที่ 1 พฤศจกิายน 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 2565

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต ๑

วนัที่ 15 เดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565



ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้ท่ีเสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 2565

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต ๑

วนัที่ 15 เดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565

10 จา้งเหมาบริการซ่อมเปล่ียนอะไหล่ 44,460.00      44,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังแอร์ เซอร์วิส ร้านคลังแอร์ เซอร์วิส ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที่ 3/2565 

เคร่ืองปรับอากาศส านักงาน 44,460.00                     44,460.00                    ลงวันที่ 18 มกราคม 2565

11 จา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 2,551.95        2,551.95   เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากดั บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากดั ราคาท่ีเหมาะสม ขอ้ตกลงจา้ง

รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 8210 นราธิวาส 2,551.95                       2,551.95                      ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

12 จา้งจดัท าป้ายไวนิลส าหรับการสอบแขง่ขนั 18,121.00      18,121.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนราไวนิล ร้านนราไวนิล ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที่ 4/2565 

เพื่อบรรจแุละแต่งต้ังเขา้รับราชการฯ ต าแหน่งครูผู้ชว่ย 18,121.00                     18,121.00                    ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

13 จา้งถา่ยเอกสารส าหรับการสอบแขง่ขนั 10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธิสา เอกสาร ร้านธิสา เอกสาร ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที่ 5/2565 

เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการฯ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 10,000.00                     10,000.00                    ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565



5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

 
http://1.179.217.109/e_activity/detail_news.php?aid=7447&school=%A8%D1%B4%AB%D
7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7 
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ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้ท่ีเสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

1 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 9 เดือน ก.พ.65 6,055.57        6,055.57   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จ ากดั บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จ ากดั ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 6,055.57                       6,055.57                      ลงวันที่ 1 พฤศจกิายน 2564

2 ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง งวดที่ 10 เดือน ก.พ.65 9,032.24        9,032.24   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จ ากดั บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จ ากดั ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันท่ี 16 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 9,032.24                       9,032.24                      ลงวันที่ 1 พฤศจกิายน 2564

3 ซ้ือวัสดุส าหรับการสอบแขง่ขนัเพื่อบรรจุ 17,801.00      17,801.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปีนังเทรดด้ิง จ ากดั บริษัท ปีนังเทรดด้ิง จ ากดั ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2565 

และแต่งต้ังเขา้รับราชการฯ ครูผู้ชว่ย (เพิ่มเติมคร้ังที่3) 17,801.00                     17,801.00                    ลงวันที่ 3 กมุภาพันธ์ 2565

4 ซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมเคานเ์ตอร์ส านกังาน 15,335.00      15,335.00 เฉพาะเจาะจง หสม.รัตนภัณฑ์ หสม.รัตนภัณฑ์ ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2565

 และทาสีฟุตบาท 15,335.00                     15,335.00                    ลงวันที่ 14 กมุภาพันธ์ 2565

5 ซ้ือวัสดุส าหรับติดต้ังระบบคอนเฟอเรนซ์ 10,122.20      10,122.20 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเวิร์ค ร้านไอทีเวิร์ค ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2565 

10,122.20                     10,122.20                    ลงวันที่ 28 กมุภาพันธ์ 2565

6 ซ้ือวัสดุเคร่ืองราชสักการะ 10,670.00      10,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปีนังเทรดด้ิง จ ากดั บริษัท ปีนังเทรดด้ิง จ ากดั ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2565 

10,670.00                     10,670.00                    ลงวันที่ 24 กมุภาพันธ์ 2565

7 ซ้ือวัสดุตลับหมึกพิมพ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,950.00        4,950.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ชยันรินท์สเตชั่นเนอร่ี จ ากดับริษัท ชยันรินท์สเตชั่นเนอร่ี จ ากดัราคาท่ีเหมาะสม ขอ้ตกลงซ้ือ

Brother กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 4,950.00                       4,950.00                      ลงวันที่ 25 กมุภาพันธ์ 2565

8 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตของส านักงาน 7,500.00        7,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีเหมาะสม ขอ้ตกลงเชา่เลขที่ 3/2565

เดือนกมุภาพันธ์ 2565 7,500.00                       7,500.00                      ลงวันที่ 26 พฤศจกิายน 2564

9 จา้งถา่ยเอกสาร งวดที่ 5 เดือน ก.พ.65 3,262.00        3,262.00   เฉพาะเจาะจง ร้านธิสา เอกสาร ร้านธิสา เอกสาร ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 3,262.00                       3,262.00                      ลงวันที่ 1 พฤศจกิายน 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ ์ 2565

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต ๑

วนัที่ 22 เดือนมนีาคม พ.ศ. 2565



ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้ท่ีเสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ ์ 2565

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต ๑

วนัที่ 22 เดือนมนีาคม พ.ศ. 2565

10 จา้งท าเกรีติบัตรพร้อมกรอบโครงการ 750.00          750.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคุณดี นราของฝาก ร้านคุณดี นราของฝาก ราคาท่ีเหมาะสม ขอ้ตกลงจา้ง

พัฒนาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ตามแนวทงสะเต็มศึกษา 750.00                         750.00                         ลงวันที่ 7 กมุภาพันธ์ 2565

11 จา้งถา่ยเอกสารโครงการติดตามการ 490.00          490.00      เฉพาะเจาะจง ร้านธิสา เอกสาร ร้านธิสา เอกสาร ราคาท่ีเหมาะสม ขอ้ตกลงจา้ง

ด าเนินโครงการจดัสรรเงินอดุหนุนนักเรียนยากจนพิเศษฯ 490.00                         490.00                         ลงวันที่ 7 กมุภาพันธ์ 2565

12 จา้งถา่ยเอกสารโครงการทดสอบ 1,186.50        1,186.50   เฉพาะเจาะจง ร้านธิสา เอกสาร ร้านธิสา เอกสาร ราคาท่ีเหมาะสม ขอ้ตกลงจา้ง

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 1,186.50                       1,186.50                      ลงวันที่ 8 กมุภาพันธ์ 2565

13 ซ่อมเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง 8,543.78        8,543.78   เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากดั บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากดั ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที่ 6/2565 

ทะเบียน กค 2179 นราธิวาส 8,543.78                       8,543.78                      ลงวันที่ 25 กมุภาพันธ์ 2565

14 ซ่อมเปล่ียนอะไหล่ท่อยางสูญญากาศ 2,388.24        2,388.24   เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากดั บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากดั ราคาท่ีเหมาะสม ขอ้ตกลงจา้ง

ทะเบียน กค 604 นราธิวาส 2,388.24                       2,388.24                      ลงวันที่ 23 กมุภาพันธ์ 2565

15 จา้งพิมพ์เอกสารชดุขอ้สอบโครงการ 22,696.00      22,696.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก ราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที่ 7/2565 

ประเมินความสามารถของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2564 22,696.00                     22,696.00                    ลงวันที่ 28 กมุภาพันธ์ 2565

16 จา้งพิมพ์เอกสารชดุขอ้สอบโครงการ 4,833.00        4,833.00   เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก ราคาท่ีเหมาะสม ขอ้ตกลงจา้ง

ประเมินความสามารถด้านการอา่นของผู้เรียน (RT) และ (NT) ปีการศึกษา 2564 4,833.00                       4,833.00                      ลงวันที่ 25 กมุภาพันธ์ 2565

17 จา้งจดัท าป้ายอะคริลิค 1,920.00        1,920.00   เฉพาะเจาะจง ร้านแอลพี ร้านแอลพี ราคาท่ีเหมาะสม ขอ้ตกลงจา้ง

บ้านพักของทางราชการ 1,920.00                       1,920.00                      ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565



6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2565 

 
http://1.179.217.109/e_activity/detail_news.php?aid=7463&school=%A8%D1%B4%AB%D
7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7 
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

1 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง งวดที่ 11 เดือน ม.ีค.65 7,955.09        7,955.09   เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปลิ เค กรุ๊ป จ ากดั บริษทั ทริปเปลิ เค กรุ๊ป จ ากดั ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 มนีาคม 2565 7,955.09                       7,955.09                       ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

2 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง งวดที่ 12 เดือน ม.ีค.65 7,060.15        7,060.15   เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปลิ เค กรุ๊ป จ ากดั บริษทั ทริปเปลิ เค กรุ๊ป จ ากดั ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2565 7,060.15                       7,060.15                       ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

3 ซ้ือวัสดุเคร่ืองอปุโภคบริโภคส าหรับ 30,000.00      30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิบเฮง ร้านจิบเฮง ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2565 

จัดท าถุงยังชีพช่วยเหลือโรงเรียนในสังกดัที่ประสบอทุกภัย 30,000.00                     30,000.00                     ลงวันที่ 3 มนีาคม 2565

4 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตของส านักงาน 7,500.00        7,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงเช่าเลขที่ 3/2565

เดือนมนีาคม 2565 7,500.00                       7,500.00                       ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

5 จ้างถ่ายเอกสาร งวดที่ 6 เดือน มี.ค.65 13,667.00      13,667.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธิสา เอกสาร ร้านธิสา เอกสาร ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2565 13,667.00                     13,667.00                     ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

6 จ้างพมิพเ์อกสารชุดข้อสอบโครงการ 8,883.00        8,883.00   เฉพาะเจาะจง โรงพมิพสุ์ไหงโก-ลก โรงพมิพสุ์ไหงโก-ลก ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 8/2565 

ประเมนิความสามารถด้านคณิตศาตร์และภาษาไทย ป.3 RT NT 8,883.00                       8,883.00                       ลงวันที่ 11 มนีาคม 2565

7 จ้างพมิพเ์อกสารชุดข้อสอบโครงการ 71,988.00      71,988.00 เฉพาะเจาะจง โรงพมิพสุ์ไหงโก-ลก โรงพมิพสุ์ไหงโก-ลก ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 9/2565 

ประเมนิความสามารถของผู้เรียน ปกีารศึกษา 2564 NT ป.3 71,988.00                     71,988.00                     ลงวันที่ 11 มนีาคม 2565

8 ซ่อมเปล่ียนอะไหล่ระบบเบรก 21,499.55      21,499.55 เฉพาะเจาะจง บริษทั พธิานพาณิชย์ จ ากดั บริษทั พธิานพาณิชย์ จ ากดั ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 10/2565 

และอะไหล่อื่น รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบยีน กค2179นธ. 21,499.55                     21,499.55                     ลงวันที่ 14 มนีาคม 2565

9 จ้างซ่อมเคาะพน่สีฝาประตูทา้ย 8,500.00        8,500.00   เฉพาะเจาะจง อู่ อทุยัการช่าง อู่ อทุยัการช่าง ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 11/2565 

รถยนต์ตู้ส่วนกลาง ทะเบยีน นข 1827 นราธิวาส 8,500.00                       8,500.00                       ลงวันที่ 18 มนีาคม 2565

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ เดือนมนีาคม 2565

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

วันที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ เดือนมนีาคม 2565

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

วันที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

10 ซ่อมเปล่ียนลูกหมากปกีนกล่าง 2,800.00        2,800.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบยีน กข 9409 นราธิวาส 2,800.00                       2,800.00                       ลงวันที่ 17 มนีาคม 2565

11 ซ่อมเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและอะไหล่อื่นๆ 11,328.41      11,328.41 เฉพาะเจาะจง บริษทั พธิานพาณิชย์ จ ากดั บริษทั พธิานพาณิชย์ จ ากดั ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 12/2565 

 นข 919 นราธิวาส  11,328.41                     11,328.41                     ลงวันที่ 24 มนีาคม 2565

12 ซ่อมเปล่ียนกระจกหนา้ต่างบานเล่ือน 2,000.00        2,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสุวัตร์กระจกอลูมเินยีม ร้านสุวัตร์กระจกอลูมเินยีม ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ขนาดสูง 110 x กว้าง 90 ซม. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 2,000.00                       2,000.00                       ลงวันที่ 24 มนีาคม 2565

13 ซ่อมเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและอะไหล่อื่นๆ 2,000.00        2,000.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

 กข 7929 นราธิวาส  2,000.00                       2,000.00                       ลงวันที่ 30 มนีาคม 2565

14 จ้างจัดท าปา้ยไวนลิ ขนาด 2x4 เมตร 2,000.00        2,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านแอลพี ร้านแอลพี ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

 แสดงความยินดีกบันักเรียนของโรงเรียนในสังกดัท่ีมผีลการทดสอบ 100 คะแนนเต็ม I NET O NET ปีการศึกษา 2564 2,000.00                       2,000.00                       ลงวันที่ 30 มนีาคม 2565



7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2565 

 
http://1.179.217.109/e_activity/detail_news.php?aid=7489&school=%A8%D1%B4%AB%D
7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7 
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http://1.179.217.109/e_activity/detail_news.php?aid=7489&school=%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7




ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

1 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง งวดที่ 13 เดือน เม.ย.65 5,842.56        5,842.56   เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปลิ เค กรุ๊ป จ ากดั บริษทั ทริปเปลิ เค กรุ๊ป จ ากดั ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2565 5,842.56                       5,842.56                       ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

2 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง งวดที่ 14 เดือน เม.ย.65 7,790.08        7,790.08   เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปลิ เค กรุ๊ป จ ากดั บริษทั ทริปเปลิ เค กรุ๊ป จ ากดั ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 7,790.08                       7,790.08                       ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

3 ซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมและสร้างโอกาส 15,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปนีงัเทรดด้ิง จ ากดั บริษทั ปนีงัเทรดด้ิง จ ากดั ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2565 

ทางการศึกษาแกป่ระชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบงัคับ 15,000.00                     15,000.00                     ลงวันที่ 19 มถิุนายน 2565

4 ซ้ือวัสดุส าหรับขับเคล่ือนการด าเนนิงาน 5,060.00        5,060.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอร่ี จ ากัดบริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2565 

โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5,060.00                       5,060.00                       ลงวันที่ 20 เมษายน 2565

5 ซ้ือหมกึปร้ินเตอร์ Brother MFC J2330 4,950.00        4,950.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอร่ี จ ากัดบริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงซ้ือ

4,950.00                       4,950.00                       ลงวันที่ 19 เมษายน 2565

6 ซ้ือวัสดุโครงการพฒันาอจัฉริยภาพ 2,460.00        2,460.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ปนีงัเทรดด้ิง จ ากดั บริษทั ปนีงัเทรดด้ิง จ ากดั ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงซ้ือ

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2,460.00                       2,460.00                       ลงวันที่ 19 เมษายน 2565

7 ซ้ือหนงัสือพระราชนพินธ์ฯ 40,000.00      40,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/2565 

โครงการส่งเสริมการอา่นตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า 40,000.00                     40,000.00                     ลงวันที่ 28 เมษายน 2565

8 ซ้ือวัสดุส านกังาน (สินค้าคงคลัง) คร้ังที่ 1 34,800.00      34,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทเีวิร์ค ร้านไอทเีวิร์ค ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2565 

34,800.00                     34,800.00                     ลงวันที่ 29 เมษายน 2565

9 ซ้ือวัสดุจัดท าเกยีรติบตัร 1,210.00        1,210.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ปนีงัเทรดด้ิง จ ากดั บริษทั ปนีงัเทรดด้ิง จ ากดั ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงซ้ือ

โครงการพฒันาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และพฒันาทกัษะในศตวรรษที่ 21 1,210.00                       1,210.00                       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ เดือนเมษายน 2565

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

วันที่  12  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ เดือนเมษายน 2565

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

วันที่  12  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

10 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตของส านักงาน 7,500.00        7,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงเช่าเลขที่ 3/2565

เดือนเมษายน 2565 7,500.00                       7,500.00                       ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

11 จ้างถ่ายเอกสาร งวดที่ 7 เดือน เม.ย.65 5,819.00        5,819.00   เฉพาะเจาะจง ร้านธิสา เอกสาร ร้านธิสา เอกสาร ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 5,819.00                       5,819.00                       ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

12 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 9,100.00        9,100.00   เฉพาะเจาะจง ร้านคลังแอร์ เซอร์วิส ร้านคลังแอร์ เซอร์วิส ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 13/2565 

กลุ่มส่งเสริมฯ กลุ่มนเิทศฯ  จ านวน 3 เคร่ือง 9,100.00                       9,100.00                       ลงวันที่ 7 เมษายน 2565

13 จ้างจัดท าปา้ยโฟมบอร์ดสัญลักษณ์ 1,508.00        1,508.00   เฉพาะเจาะจง ร้านแอลพี ร้านแอลพี ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

สพป.นราธิวาส เขต 1  ณ หอ้งประชุมทางไกล 1,508.00                       1,508.00                       ลงวันที่ 7 เมษายน 2565

14 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 14,900.00      14,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังแอร์ เซอร์วิส ร้านคลังแอร์ เซอร์วิส ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 14/2565 

บา้นพกัราชการ บา้นเลขที่ 36 14,900.00                     14,900.00                     ลงวันที่ 12 เมษายน 2565

15 จ้างเหมาจัดพานดอกไมแ้ละตกแต่งสถานที่ 8,000.00        8,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไมท้านตะวัน ร้านดอกไมท้านตะวัน ราคาที่เหมาะสม ใบส่ังจ้างลงวันที่ 15/2565 

โครงการจัดพธีิรับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ฯ 8,000.00                       8,000.00                       ลงวันที่ 18 เมษายน 2565

16 จ้างจัดท ารูปพระบรมฉายาลักษณ์ 2,500.00        2,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านคุณดั นราของฝาก ร้านคุณดั นราของฝาก ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกรอบและขาต้ังโครงการจัดพธีิรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ฯ 2,500.00                       2,500.00                       ลงวันที่ 12 เมษายน 2565

17 จ้างจัดท าปา้ยไวนลิโครงการจัดพธีิ 2,000.00        2,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านนราไวนลิ ร้านนราไวนลิ ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

รับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ฯ 2,000.00                       2,000.00                       ลงวันที่ 12 เมษายน 2565

18 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่ชุดเบรก 3,300.00        3,300.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

รถยนต์ส่วนกลางทะเบยีน กข 9409 นราธิวาส 3,300.00                       3,300.00                       ลงวันที่ 21 เมษายน 2565



8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 

 
http://1.179.217.109/e_activity/detail_news.php?aid=7512&school=%A8%D1%B4%AB%D
7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7 
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http://1.179.217.109/e_activity/detail_news.php?aid=7512&school=%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7




ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ หรือจ้ำง

1 ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 15 เดือน พ.ค.65 2,447.79        2,447.79    เฉพำะเจำะจง บริษทั ทริปเปลิ เค กรุ๊ป จ ำกัด บริษทั ทริปเปลิ เค กรุ๊ป จ ำกัด รำคำท่ีเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2565

ระหว่ำงวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2565 2,447.79                       2,447.79                       ลงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564

2 ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 16 เดือน พ.ค.65 18,857.13      18,857.13  เฉพำะเจำะจง บริษทั ทริปเปลิ เค กรุ๊ป จ ำกัด บริษทั ทริปเปลิ เค กรุ๊ป จ ำกัด รำคำท่ีเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2565

ระหว่ำงวันท่ี 16 ถึงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2565 18,857.13                     18,857.13                     ลงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (สินค้ำคงคลัง) คร้ังท่ี 2 117,120.00    117,120.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีเวิร์ค ร้ำนไอทีเวิร์ค รำคำท่ีเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 19/2565

117,120.00                   117,120.00                   ลงวันท่ี 26 พฤษภำคม 2565

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (สินค้ำคงคลัง) คร้ังท่ี 2 6,750.00        6,750.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ปนัีงเทรดด้ิง จ ำกัด บริษทั ปนัีงเทรดด้ิง จ ำกัด รำคำท่ีเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 20/2565 

6,750.00                       6,750.00                       ลงวันท่ี 26 พฤษภำคม 2565

5 ซ้ือวัสดุจัดท ำเกียรติบตัรยกย่องเชิดชูเกียรติ 580.00           580.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ปนัีงเทรดด้ิง จ ำกัด บริษทั ปนัีงเทรดด้ิง จ ำกัด รำคำท่ีเหมำะสม ข้อตกลงซ้ือ

ใหแ้ก่โรงเรียนท่ีได้รับควำมเหน็ชอบใหเ้ปดิเรียนแบบปกติ On site 580.00                          580.00                          ลงวันท่ี 25 พฤษภำคม 2565

6 เชำ่ใชบ้ริกำรสัญญำณอนิเตอร์เนต็ของส ำนกังำน 7,500.00        7,500.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน)บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน)รำคำท่ีเหมำะสม ข้อตกลงเช่ำเลขท่ี 3/2565

เดือนพฤษภำคม 2565 7,500.00                       7,500.00                       ลงวันท่ี 26 พฤศจิกำยน 2564

7 จ้ำงถ่ำยเอกสำร งวดท่ี 8 เดือน พ.ค.65 8,478.00        8,478.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร ร้ำนธิสำ เอกสำร รำคำท่ีเหมำะสม ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 1/2565

ระหว่ำงวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2565 8,478.00                       8,478.00                       ลงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564

8 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมเปล่ียนอะไหล่ 39,130.00      39,130.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังแอร์ เซอร์วิส ร้ำนคลังแอร์ เซอร์วิส รำคำท่ีเหมำะสม ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 16/2565 

เคร่ืองปรับอำกำศส ำนักงำนกลุ่มส่งเสริมฯ กลุ่มบริกำรงำนกำรเงินฯ 39,130.00                     39,130.00                     ลงวันท่ี 9 พฤษภำคม 2565

9 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยท ำเนียบผู้บริหำรกำรศึกษำ 10,000.00      10,000.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนโปรกรำฟฟกิ แอนด์ พร้ินต้ิงนรำ ร้ำนโปรกรำฟฟกิ แอนด์ พร้ินต้ิงนรำ รำคำท่ีเหมำะสม ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 17/2565 

ขนำด 1.74x1.34 ซม. 10,000.00                     10,000.00                     ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

10 จ้ำงจัดท ำโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติใหแ้ก่โรงเรียน 5,600.00        5,600.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ปนัีงเทรดด้ิง จ ำกัด บริษทั ปนัีงเทรดด้ิง จ ำกัด รำคำท่ีเหมำะสม ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 18/2565

ท่ีได้รับควำมเหน็ชอบใหเ้ปดิเรียนแบบปกติ On site 5,600.00                       5,600.00                       ลงวันท่ี 26 พฤษภำคม 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนพฤษภาคม 2565

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565




