O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
*******************
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนด
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราช
บัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในฐานะ
หน่วยงานของรัฐ ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนทุกๆ เดือน เพื่อให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลงานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
เรื่องเดิม

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔o โดยให้หน่วยงาน

ของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามแบบ สขร.๑ แนบท้ายประกาศ
ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

ฉะนั้น เห็นควรปิดประกาศ ณ หน่วยงาน และเผยแพร่บน web site ของหน่วยงานต่อไป

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เอกสารแนบ : ตาราง สขร.ตค.64 , เรื่องเดิม ,

(นายสมเจตน์ กิ้มขู่)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
เห็นควร ดำเนินการตามเสนอ

เห็นควร ดำเนินการตามเสนอ

(นางอุบลรัตน์ สนิท)

(นายสราวุธ ยอดรักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๒๖ พ.ย. ๒๕๖๔

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
๒๙ พ.ย. ๒๕๖๔

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม 2564
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
วันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ลำดับ

งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง

ที่
1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 2 เดือน ต.ค.64

1,146.84

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ทเี่ สนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

1,146.84 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด รำคำทีเ่ หมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565
1,146.84

ระหว่ำงวันที่ 16 ถึงวันที่ 31 ตุลำคม 2564
2 จ้ำงถ่ำยเอกสำร งวดที่ 1 เดือน ต.ค.64
ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ตุลำคม 2564

2,753.00

2,753.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

1,146.84
ร้ำนธิสำ เอกสำร

2,753.00

ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564
รำคำทีเ่ หมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 1/2565

2,753.00

ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 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

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
เรื่องเดิม

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔o โดยให้หน่วยงาน

ของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามแบบ สขร.๑ แนบท้ายประกาศ
ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

ฉะนั้น เห็นควรปิดประกาศ ณ หน่วยงาน และเผยแพร่บน web site ของหน่วยงานต่อไป

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เอกสารแนบ : แบบ สขร.พย.64 , เรื่องเดิม ,

(นายสมเจตน์ กิ้มขู่)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
เห็นควร ดำเนินการตามเสนอ

เห็นควร ดำเนินการตามเสนอ

(นางอุบลรัตน์ สนิท)

(นายสราวุธ ยอดรักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๔

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

ที่
1 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 3 เดือน พ.ย.64

7,798.44

รายชื่อผู้ที่เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

7,798.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565
7,798.44

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

2 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 4 เดือน พ.ย.64

11,565.70
8,950.00

8,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเวิร์ค

กลุ่มอานวยการ (หมึกพิมพ์ OKI จานวน 4 รายการ)
4 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

7 ซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรีแ่ บบแห้ง ขนาด90แอมป์

4,500.00

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จากัด

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)

7,500.00

7,500.00

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)

7,500.00

7,500.00

4,500.00
5,693.00

ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2565

ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงเช่าเลขที่ 3/2565

ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงเช่าเลขที่ 3/2565

ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

4,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ทะเบียน กข 7929 นราธิวาส
8 จ้างถ่ายเอกสาร งวดที่ 2 เดือน พ.ย.64

8,950.00
10,000.00

เดือนพฤศจิกายน 2564

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2565

10,000.00

เดือนตุลาคม 2564
6 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตของสานักงาน

ร้านไอทีเวิร์ค

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จากัด
7,500.00

11,565.70

8,950.00

การเขียนภาษาไทยและการคิดคานวณ 15 รายการ
5 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตของสานักงาน

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

11,565.70 11,565.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

3 ซื้อวัสดุสานักงานสาหรับงานเลขานุการ

7,798.44

5,693.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธิสา เอกสาร

4,500.00
ร้านธิสา เอกสาร

5,693.00

ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2565

5,693.00

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 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

บันทึกข้อความ

;
ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
เรื่องเดิม

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

พ.ศ.๒๕๔o โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน โดยให้มีรายละเอียด
เกี่ยวกับงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามแบบ สขร.๑ แนบท้ายประกาศ
ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ข้อเสนอ

ฉะนั้น เห็นควรปิดประกาศ ณ หน่วยงาน และเผยแพร่บน web site ของหน่วยงานต่อไป
ข้อพิจารณา

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

(นายสมเจตน์ กิ้มขู่)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
เห็นควร ดำเนินการตามเสนอ

เห็นควร ดำเนินการตามเสนอ

(นางอุบลรัตน์ สนิท)

(นายสราวุธ ยอดรักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๒o ม.ค. ๒๕๖๕

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
วันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

ที่
1 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 5 เดือน ธ.ค.64

9,685.47

รายชื่อผู้ที่เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

9,685.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565
9,685.47

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564

2 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 6 เดือน ธ.ค.64

7,093.18

7,093.18
3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแบ่งปัน

74,886.09 74,886.09 เฉพาะเจาะจง หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย
7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)

เดือนธันวาคม 2564
6 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารโครงการพัฒนา

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวุฒิ วงศ์ไชย
1,050.00

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงเช่าเลขที่ 3/2565

7,500.00
7,500.00

6,861.00

ร้านแอลพี

6,861.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธิสา เอกสาร

ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564
ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

4,295.00
ร้านธิสา เอกสาร

6,861.00

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564
ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

1,050.00

4,295.00

ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2565

ร้านแอลพี

4,295.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอลพี

ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
9 จ้างถ่ายเอกสาร งวดที่ 3 เดือน ธ.ค.64

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)

1,050.00
4,295.00

ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2565

ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564

นายธีรวุฒิ วงศ์ไชย

1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอลพี

ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564

74,886.09

7,500.00

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 จ้างจัดทาป้ายโฟมบอร์ดศูนย์พัฒนา

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย

7,500.00

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
7 จ้างจัดทาป้ายไวนิลโครงการพัฒนา

3,000.00

74,886.09

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงซื้อ

3,000.00

งานเลขานุการ อานวยการ
5 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตของสานักงาน

7,093.18
ร้านแบ่งปัน

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

7,093.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3 ซื้อกรอบรูปใบไม้สีทองโครงการพัฒนา

9,685.47

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2565

6,861.00

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

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
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สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

ที่
1 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 7 เดือน ม.ค.65

5,818.09

รายชื่อผู้ที่เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

5,818.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565
5,818.09

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565

2 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 8 เดือน ม.ค.65

10,885.94
1,490.00

1,490.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ รัตนภัณฑ์

10,885.94
ห้างหุ้นส่วนสามัญ รัตนภัณฑ์

1,490.00
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

26,029.00
35,696.00 35,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จากัด

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตาแหน่งครูผู้ชว่ ย
6 ซื้อวัสดุสาหรับการสอบแข่งขัน

7,665.00
5,000.00

7,665.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จากัด

7,500.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จากัด

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

35,696.00
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จากัด
7,665.00
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จากัด

5,000.00
7,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)

เดือนมกราคม 2565
9 จ้างถ่ายเอกสาร งวดที่ 4 เดือน ม.ค.65

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จากัด

7,665.00

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ครูผู้ชว่ ย (เพิ่มเติมครั้งที่2)
8 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตของสานักงาน

26,029.00

35,696.00

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ครูผู้ชว่ ย (เพิ่มเติม)
7 ซื้อวัสดุสาหรับการสอบแข่งขัน

1,490.00

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงซื้อ

ลงวันที่ 5 มกราคม 2565

26,029.00 26,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จากัดบริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จากัดราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2565

และอุปกรณ์อื่น ๆ จานวน 27 รายการ
5 ซื้อวัสดุอปุ กรณ์สาหรับการสอบแข่งขัน

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

10,885.94 10,885.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

3 ซื้อวัสดุสาหรับซ่อมแซมเคาน์เตอร์สานักงาน

5,818.09

5,000.00
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)

7,500.00
8,120.00

8,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธิสา เอกสาร

7,500.00
ร้านธิสา เอกสาร

8,120.00

ลงวันที่ 24 มกราคม 2565
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2565

ลงวันที่ 25 มกราคม 2565
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2565

ลงวันที่ 31 มกราคม 2565
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2565

ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงเช่าเลขที่ 3/2565

ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2565

8,120.00

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ที่
10 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้ที่เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

44,460.00 44,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังแอร์ เซอร์วิส

เครื่องปรับอากาศสานักงาน
11 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ

44,460.00
2,551.95

2,551.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด

รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 8210 นราธิวาส
12 จ้างจัดทาป้ายไวนิลสาหรับการสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตาแหน่งครูผู้ช่วย

44,460.00
บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด

2,551.95
18,121.00 18,121.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนราไวนิล

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตาแหน่งครูผู้ชว่ ย
13 จ้างถ่ายเอกสารสาหรับการสอบแข่งขัน

ร้านคลังแอร์ เซอร์วิส

2,551.95
ร้านนราไวนิล

18,121.00

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธิสา เอกสาร

ลงวันที่ 18 มกราคม 2565
ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ลงวันที่ 20 มกราคม 2565
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2565

18,121.00
ร้านธิสา เอกสาร

10,000.00

ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2565

ลงวันที่ 31 มกราคม 2565
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2565

10,000.00

ลงวันที่ 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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สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

ที่
1 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 9 เดือน ก.พ.65

6,055.57

รายชื่อผู้ที่เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

6,055.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565
6,055.57

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
2 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 10 เดือน ก.พ.65

9,032.24

9,032.24
17,801.00 17,801.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จากัด

และแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ครูผู้ชว่ ย (เพิ่มเติมครั้งที่3)
4 ซื้อวัสดุสาหรับซ่อมแซมเคาน์เตอร์สานักงาน

9,032.24
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จากัด

17,801.00

15,335.00 15,335.00 เฉพาะเจาะจง หสม.รัตนภัณฑ์

และทาสีฟุตบาท
5 ซื้อวัสดุสาหรับติดตั้งระบบคอนเฟอเรนซ์

17,801.00
หสม.รัตนภัณฑ์

15,335.00
10,122.20 10,122.20 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเวิร์ค

ร้านไอทีเวิร์ค

10,670.00 10,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จากัด

7 ซื้อวัสดุตลับหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์

4,950.00
7,500.00

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จากัด

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

10,670.00

4,950.00
7,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)

เดือนกุมภาพันธ์ 2565
9 จ้างถ่ายเอกสาร งวดที่ 5 เดือน ก.พ.65

4,950.00
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)

7,500.00
3,262.00

ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2565

ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

4,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จากัดบริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จากัดราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงซื้อ

Brother กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
8 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตของสานักงาน

ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2565

ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2565

10,122.20

10,670.00

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2565

15,335.00

10,122.20
6 ซื้อวัสดุเครื่องราชสักการะ

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

9,032.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
3 ซื้อวัสดุสาหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

6,055.57

3,262.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธิสา เอกสาร

7,500.00
ร้านธิสา เอกสาร

3,262.00

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงเช่าเลขที่ 3/2565

ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2565

3,262.00

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

รายชื่อผู้ที่เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณดี นราของฝาก

ร้านคุณดี นราของฝาก

ที่
10 จ้างทาเกีรติบัตรพร้อมกรอบโครงการ

750.00

วิธีซื้อหรือจ้าง

พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวทงสะเต็มศึกษา
11 จ้างถ่ายเอกสารโครงการติดตามการ

490.00

750.00
490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธิสา เอกสาร

ร้านธิสา เอกสาร

ดาเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษฯ
12 จ้างถ่ายเอกสารโครงการทดสอบ

1,186.50

1,186.50 เฉพาะเจาะจง ร้านธิสา เอกสาร

8,543.78
2,388.24

2,388.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด

22,696.00 22,696.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก

ประเมินความสามารถของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2564
16 จ้างพิมพ์เอกสารชุดข้อสอบโครงการ

บ้านพักของทางราชการ

8,543.78
บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด

4,833.00
1,920.00

2,388.24
โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก

22,696.00
4,833.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก

ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และ (NT) ปีการศึกษา 2564
17 จ้างจัดทาป้ายอะคริลิค

บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด

2,388.24

22,696.00
โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก

4,833.00

1,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอลพี

4,833.00
ร้านแอลพี

1,920.00

ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

1,186.50

8,543.78

ทะเบียน กค 604 นราธิวาส
15 จ้างพิมพ์เอกสารชุดข้อสอบโครงการ

ร้านธิสา เอกสาร

8,543.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด

ทะเบียน กค 2179 นราธิวาส
14 ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ท่อยางสูญญากาศ

490.00

1,186.50

ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

490.00

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
13 ซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง

750.00

ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2565

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2565

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

1,920.00

ลงวันที่ 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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uta. 2565

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
วันที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

ที่

รายชื่อผู้ที่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

1 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 11 เดือน มี.ค.65

7,955.09

7,955.09
7,060.15

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิบเฮง
7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

13,667.00 13,667.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธิสา เอกสาร

71,988.00 71,988.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก

รถยนต์ตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข 1827 นราธิวาส

โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก
8,883.00
โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก

71,988.00

21,499.55 21,499.55 เฉพาะเจาะจง บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด
8,500.00

ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565

71,988.00
บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด

21,499.55

8,500.00 เฉพาะเจาะจง อู่ อุทยั การช่าง

21,499.55
อู่ อุทยั การช่าง

8,500.00

ข้อตกลงเช่าเลขที่ 3/2565
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2565
13,667.00

8,883.00

และอะไหล่อื่น รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กค2179นธ.
9 จ้างซ่อมเคาะพ่นสีฝาประตูทา้ ย

ร้านธิสา เอกสาร

8,883.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก

ประเมินความสามารถของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 NT ป.3
8 ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบเบรก

7,500.00

13,667.00
8,883.00

ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2565
30,000.00

7,500.00

ประเมินความสามารถด้านคณิตศาตร์และภาษาไทย ป.3 RT NT
7 จ้างพิมพ์เอกสารชุดข้อสอบโครงการ

ร้านจิบเฮง

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)ราคาที่เหมาะสม

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
6 จ้างพิมพ์เอกสารชุดข้อสอบโครงการ

หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

7,060.15

30,000.00

เดือนมีนาคม 2565
5 จ้างถ่ายเอกสาร งวดที่ 6 เดือน มี.ค.65

7,955.09

7,060.15

จัดทาถุงยังชีพช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดที่ประสบอุทกภัย
4 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตของสานักงาน

โดยสรุป

7,060.15 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด บริษทั ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
3 ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคสาหรับ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

7,955.09 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด บริษทั ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565
2 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 12 เดือน มี.ค.65

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คดั เลือก

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2565
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2565
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2565
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2565

8,500.00

ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
วันที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

ที่

รายชื่อผู้ที่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

10 ซ่อมเปลี่ยนลูกหมากปีกนกล่าง

2,800.00

2,800.00

11,328.41 11,328.41 เฉพาะเจาะจง บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด

นข 919 นราธิวาส
12 ซ่อมเปลี่ยนกระจกหน้าต่างบานเลื่อน

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวัตร์กระจกอลูมเิ นียม

บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด

2,000.00

11,328.41
ร้านสุวัตร์กระจกอลูมเิ นียม

2,000.00

2,000.00

2,000.00
2,000.00

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565

ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2565
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565
ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

กข 7929 นราธิวาส
14 จ้างจัดทาป้ายไวนิล ขนาด 2x4 เมตร

2,800.00

11,328.41

ขนาดสูง 110 x กว้าง 90 ซม. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
13 ซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องและอะไหล่อื่นๆ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

2,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9409 นราธิวาส
11 ซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องและอะไหล่อื่นๆ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คดั เลือก

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอลพี

แสดงความยินดีกบั นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่มผี ลการทดสอบ 100 คะแนนเต็ม I NET O NET ปีการศึกษา 2564

2,000.00
ร้านแอลพี

2,000.00

ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565
ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

2,000.00

ลงวันที่ 30 มีนาคม 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

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนเมษายน 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

ที่

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้ที่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

1 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 13 เดือน เม.ย.65

5,842.56

5,842.56
7,790.08

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปีนงั เทรดดิ้ง จากัด
5,060.00

7,790.08
บริษทั ปีนงั เทรดดิ้ง จากัด

15,000.00

15,000.00

5,060.00
4,950.00

5,060.00

2,460.00

2,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปีนงั เทรดดิ้ง จากัด

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
7 ซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2565
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2565
ลงวันที่ 20 เมษายน 2565

บริษทั ปีนงั เทรดดิ้ง จากัด
2,460.00

ลงวันที่ 19 เมษายน 2565
ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 19 เมษายน 2565

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2565
40,000.00

34,800.00 34,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเวิร์ค
1,210.00

1,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปีนงั เทรดดิ้ง จากัด

โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

40,000.00
ร้านไอทีเวิร์ค

34,800.00
9 ซื้อวัสดุจัดทาเกียรติบตั ร

4,950.00

2,460.00

โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
8 ซื้อวัสดุสานักงาน (สินค้าคงคลัง) ครั้งที่ 1

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

4,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จากัดบริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จากัด ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงซื้อ
4,950.00

6 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ

หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

5,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จากัดบริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จากัด ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2565

โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
5 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Brother MFC J2330

5,842.56

7,790.08

ทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ
4 ซื้อวัสดุสาหรับขับเคลื่อนการดาเนินงาน

โดยสรุป

7,790.08 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด บริษทั ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
3 ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและสร้างโอกาส

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

5,842.56 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด บริษทั ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2565
2 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 14 เดือน เม.ย.65

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คดั เลือก

1,210.00

ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2565

34,800.00
บริษทั ปีนงั เทรดดิ้ง จากัด
1,210.00

ลงวันที่ 29 เมษายน 2565
ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนเมษายน 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

ที่

รายชื่อผู้ที่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

10 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตของสานักงาน

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

7,500.00
5,819.00

5,819.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธิสา เอกสาร

ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
12 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ

9,100.00
1,508.00

1,508.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอลพี

8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ทานตะวัน

2,500.00
2,000.00

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
18 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดเบรก
รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 9409 นราธิวาส

ร้านคลังแอร์ เซอร์วิส

2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณดั นราของฝาก

ร้านดอกไม้ทานตะวัน
8,000.00
ร้านคุณดั นราของฝาก

2,500.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนราไวนิล

2,500.00
ร้านนราไวนิล

2,000.00
3,300.00

14,900.00

8,000.00

หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
ข้อตกลงเช่าเลขที่ 3/2565
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2565
ลงวันที่ 7 เมษายน 2565
ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

1,508.00

14,900.00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกรอบและขาตั้งโครงการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

17 จ้างจัดทาป้ายไวนิลโครงการจัดพิธี

9,100.00
ร้านแอลพี

14,900.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังแอร์ เซอร์วิส

โครงการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
16 จ้างจัดทารูปพระบรมฉายาลักษณ์

ร้านคลังแอร์ เซอร์วิส

1,508.00

8,000.00

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2565
5,819.00

9,100.00

บ้านพักราชการ บ้านเลขที่ 36
15 จ้างเหมาจัดพานดอกไม้และตกแต่งสถานที่

ร้านธิสา เอกสาร

9,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังแอร์ เซอร์วิส

สพป.นราธิวาส เขต 1 ณ ห้องประชุมทางไกล
14 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ

7,500.00

5,819.00

กลุ่มส่งเสริมฯ กลุ่มนิเทศฯ จานวน 3 เครื่อง
13 จ้างจัดทาป้ายโฟมบอร์ดสัญลักษณ์

ตกลงซื้อหรือจ้าง

บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)ราคาที่เหมาะสม

เดือนเมษายน 2565
11 จ้างถ่ายเอกสาร งวดที่ 7 เดือน เม.ย.65

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คดั เลือก

ลงวันที่ 7 เมษายน 2565
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2565
ลงวันที่ 12 เมษายน 2565
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจ้างลงวันที่ 15/2565
ลงวันที่ 18 เมษายน 2565
ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
ลงวันที่ 12 เมษายน 2565
ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

2,000.00

ลงวันที่ 12 เมษายน 2565

3,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส ราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
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

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤษภาคม 2565
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

ที่

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 15 เดือน พ.ค.65

2,447.79

2,447.79
18,857.13

2,447.79

18,857.13
117,120.00 117,120.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีเวิร์ค
6,750.00

6,750.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

580.00

580.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับควำมเห็นชอบให้เปิดเรียนแบบปกติ On site
6 เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ตของสำนักงำน

7,500.00

117,120.00
บริษทั ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565
8 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมเปลี่ยนอะไหล่

8,478.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

39,130.00
10,000.00

ขนำด 1.74x1.34 ซม.
10 จ้ำงจัดทำโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียน
ที่ได้รับควำมเห็นชอบให้เปิดเรียนแบบปกติ On site

39,130.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังแอร์ เซอร์วิส
39,130.00

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2565

7,500.00

ข้อตกลงเช่ำเลขที่ 3/2565
ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2564

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 1/2565
8,478.00

ร้ำนคลังแอร์ เซอร์วิส
39,130.00

ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 16/2565
ลงวันที่ 9 พฤษภำคม 2565

10,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโปรกรำฟฟิก แอนด์ พริ้นติ้งนรำ ร้ำนโปรกรำฟฟิก แอนด์ พริ้นติ้งนรำ รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 17/2565
10,000.00

5,600.00

ลงวันที่ 26 พฤษภำคม 2565

580.00

ร้ำนธิสำ เอกสำร
8,478.00

เครื่องปรับอำกำศสำนักงำนกลุ่มส่งเสริมฯ กลุ่มบริกำรงำนกำรเงินฯ
9 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยทำเนียบผู้บริหำรกำรศึกษำ

บริษทั ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

7,500.00
8,478.00

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2565

บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน) รำคำที่เหมำะสม

เดือนพฤษภำคม 2565
7 จ้ำงถ่ำยเอกสำร งวดที่ 8 เดือน พ.ค.65

ลงวันที่ 26 พฤษภำคม 2565

6,750.00

580.00
7,500.00 เฉพำะเจำะจง

ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2565

6,750.00
5 ซื้อวัสดุจัดทำเกียรติบตั รยกย่องเชิดชูเกียรติ

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง
ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564

18,857.13
ร้ำนไอทีเวิร์ค

117,120.00
4 ซื้อวัสดุสำนักงำน (สินค้ำคงคลัง) ครั้งที่ 2

โดยสรุป

18,857.13 เฉพำะเจำะจง บริษทั ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด บริษทั ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565

ระหว่ำงวันที่ 16 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565
3 ซื้อวัสดุสำนักงำน (สินค้ำคงคลัง) ครั้งที่ 2

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

2,447.79 เฉพำะเจำะจง บริษทั ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด บริษทั ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 พฤษภำคม 2565
2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 16 เดือน พ.ค.65

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

5,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด
5,600.00

10,000.00
บริษทั ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด
5,600.00

ลงวันที่ 17 พฤษภำคม 2565
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 18/2565
ลงวันที่ 26 พฤษภำคม 2565

