O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
**************
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจั ด หาพั ส ดุ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 4 พร้ อ มเปิ ด เผยข้ อ มู ล ให้ ส าธารณชนรั บ ทราบ
ผ่าน Web-Site ของหน่วยงานดังนี้
http://1.179.217.109/e_activity/detail_news.php?aid=7520&school=%A8%D1%B4%AB%D
7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
*********************
เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงได้จัด ทำรายงาน
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่จะแสดงออกถึงความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ทราบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2 เพื่อให้ทราบงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.3 เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวม (สำนักงานและโรงเรียนในสังกัด)
งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
(เงินกู้)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณทั้งสิ้น
(บาท)
142,349,500.00
157,531,083.00
128,289,740.00
166,270,099.00
1,447,285.00

เบิกจ่าย
(บาท)
142,027,404.95
133,549,014.44
91,090,121.50
166,239,099.00
1,272,372.21

กันไว้เบิกเหลื่อมปี
(บาท)
0.00
22,318,568.00
36,622,990.00
0.00
0.00

63,400,000.00

63,400,000.00

0.00

659,287,707.00

597,578,012.10

58,941,558.00

จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวม (สำนักงานและโรงเรียน)
ซึ่งได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ
90.64 และขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี คิดเป็นร้อยละ 8.94
3. งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(สำนักงาน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คือ หน่วยงานของรัฐสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน และมีโรงเรียนภายใต้ห น่วยเบิกจ่าย จำนวน 148 โรงเรียน สำหรับการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

-2พื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน และผู้อำนวยการ
โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 งบประมาณ ที่ ใช้ ส ำหรั บ ดำเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ การจั ด หาพั ส ดุ (สำนั ก งาน) รวมเป็ น เงิน ทั้ งสิ้ น
18,759,564.91 บาท โดยสามารถจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดังนี้
ที่
วิธีการจัดหาพัสดุ
1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)
2 วิธีคัดเลือก
3 วิธเี ฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

จำนวนโครงการ
3
3
218
224

งบประมาณทั้งสิ้น
5,369,960.00
7,291,900.00
6,097,704.91
18,759,564.91

4. วิเคราะห์ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
4.1 ร้อยละของจำนวนโครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ที่
วิธีการจัดหาพัสดุ
1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)
2 วิธีคัดเลือก
3 วิธเี ฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

จำนวนโครงการ
3
3
218
224

คิดเป็นร้อยละ
1.34
1.34
97.32
100

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-34.2 ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
วิธีการจัดหาพัสดุ
1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)
2 วิธีคัดเลือก
3 วิธเี ฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณทั้งสิ้น
5,369,960.00
7,291,900.00
6,097,704.91
18,759,564.91

คิดเป็นร้อยละ
28.63
38.87
32.50
100

รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
5. ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
วงเงินที่ตกลงซื้อหรือ
งบประมาณ
คิดเป็น
ตกลงจ้าง
ที่สามารถประหยัดได้ ร้อยละ
5,369,960.00
4,964,335.20
405,624.80 60.60

วิธีการจัดหาพัสดุ

วงเงินที่ใช้ในการจัดหา

วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป (e-bidding)
วิธีคัดเลือก
รวมเงินทั้งสิ้น

7,291,900.00
14,450,731.14

7,028,165.00
14,076,961.14

263,735.00 39.40
669,359.80 100

-46. ปัญหาอุปสรรค
6.1 โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยจัดซื้อภายใต้สังกัด และได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจาก
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ แต่โรงเรียนไม่มี บุ คลากรที่ปฏิบัติงานโดยตรง ผู้ ที่ได้รับ มอบหมายให้ ทำหน้าที่ในการ
ดำเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามระเบี ย บ คื อ ครู หรือ ธุ ร การโรงเรี ย นซึ่ งบุ ค คลดั งกล่ า วไม่ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ซึ่งส่งผลให้มีความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้
6.2 หน่วยงานไม่มีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยเฉพาะช่างก่อสร้าง ซึ่งกรณี ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณสำหรับก่อสร้าง จึงต้องขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการ ทำให้
เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
6.3 งบประมาณซึ่ งได้จั ด สรรให้ กั บ โรงเรีย นในสั งกัด (รายการค่ าครุ ภัณ ฑ์ ) แต่ห นั งสื อแจ้ งจัด สรรได้
มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ทำให้ขาดคล่องตัว
และเกิดความล่าช้าในการดำเนินการจัดซื้อ ซึ่งหากโรงเรียนเป็นดำเนินการจัดซื้อเอง จะสามารถได้รับพัสดุทันตาม
ความต้องการ
7. ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
7.1 อบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงาน และโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการที่กำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้
ระเบียบกฎหมายที่กำหนด
7.2 ควรจัดสรรบุคลากรที่ความรู้เฉพาะทางประจำสำนักงาน โดยเฉพาะสาขาก่อสร้าง
7.3 ควรจัดสรรงบประมาณให้ผู้ใช้เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเอง

ภาคผนวก

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

ที่

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 1 เดือน ต.ค.63

6,378.66

6,378.66

2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 2 เดือน ต.ค.63

บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

6,378.66
3,871.90

3,871.90

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

ระหว่ำงวันที่ 16 ถึงวันที่ 31 ตุลำคม 2563
3 จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

ระหว่ำงวันที่1ถึงวันที่ 15 ตุลำคม 2563

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

80,400.00 ประกำศเชิญชวน บริษัท โปรมำสเตอร์ จำกัด

หรือแขวน(มีระบบฟอกอำกำศ)

ทั่วไป

จำนวน 2 เครื่อง

e-bidding

ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564

3,871.90
ร้ำนคำรีนำ คอมพิวเตอร์

80,400.00

80,000.00

บริษัท เฮงสูง จำกัด

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564

6,378.66

3,871.90
80,400.00

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
เสนอรำคำถูกต้อง สัญญำเลขที่ 1/2564
ครบถ้วน ตำม ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2563
เงื่อนไขที่กำหนด

80,400.00
บริษัท เอ็น โซลูชั่นส์ เซนเตอร์ จำกัด
77,800.00
ร้ำนคำรีนำ คอมพิวเตอร์
80,000.00
4 จ้ำงถ่ำยเอกสำร งวดที่ 1 เดือน ต.ค.63

5,426.00

5,426.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ตุลำคม 2563
5 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 3 เดือน พ.ย.63

5,426.00
6,339.44

6,339.44

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

ระหว่ำงวันที่1ถึงวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2563
6 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 4 เดือน พ.ย.63

6,339.44
3,148.82

3,148.82

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

ระหว่ำงวันที่ 16 ถึงวันที่ 31 พฤศจิกำยน 2563
7 ซื้อหมึกตรำยำงสีน้ำเงิน ขนำด 10 ซีซี

ร้ำนธิสำ เอกสำร

3,148.82
1,320.00

1,320.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 1/2564
5,426.00

บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด
6,339.44
บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด
3,148.82
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

1,320.00

1,320.00

ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

ที่

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

8 ซื้อกระดำนไวท์บอร์ด ขนำด 80x120 ซม.

1,100.00

1,100.00

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด
1,100.00

9 ซื้อวัสดุกำรจัดงำนวันพระมหำธีรรำชเจ้ำ

1,349.00

1,349.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563
10 จ้ำงถ่ำยเอกสำร งวดที่ 2 เดือน พ.ย.63

1,349.00
11,877.00

11,877.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563
11 จ้ำงจัดทำตรำยำงผู้บริหำร

11,877.00
6,300.00

6,300.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

2,250.00

2,250.00

เฉพำะเจำะจง แอลพี กำรค้ำ
2,250.00

6,229.01

6,229.01

เฉพำะเจำะจง บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

13,337.06

13,337.06

บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

เฉพำะเจำะจง บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

980.00

980.00

ทะเบียน กข 9409 นรำธิวำส

13,337.06
ร้ำนสหมิตรกระจกอลูมิเนียม

980.00
2,000.00

2,000.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอลพี กำรค้ำ

และกำรต้อนรับผู้บริหำร ขนำด 2x4 เมตร
17 ซ่อมเปลี่ยนชุดลูกหมำกล้อล่ำง-บน

บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหมิตรกระจกอลูมิเนียม

ขนำด 30x60 นิ้ว และ ขนำด 26x42 นิ้ว
16 จ้ำงจัดทำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์

6,229.01

13,337.06

3,900.00

3,900.00

980.00
ร้ำนแอลพี กำรค้ำ

2,000.00
เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วสิ

ลงวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 2/2564
ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2563
ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 3/2564
ลงวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 4/2564
ลงวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

2,000.00
หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วสิ

3,900.00

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
2,250.00

6,229.01

ทะเบียน กค 2179 นรำธิวำส
15 จ้ำงตัดกระจกใสสำหรับโต๊ะสำนักงำน

6,300.00
แอลพี กำรค้ำ

ทะเบียน นข 919 นรำธิวำส
14 ซ่อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น

11,877.00

6,300.00

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 1/2564

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

(ผอ.สพป. และรอง ผอ.สพป.)
13 ซ่อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น

1,349.00
ร้ำนธิสำ เอกสำร

(ผอ.สพป. และรอง ผอ.สพป นรำธิวำส เขต ๑)
12 ป้ำยอะคริลิคผู้บริหำร

1,100.00

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

3,900.00

ลงวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
ลงวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ที่

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

18 จ้ำงจัดทำป้ำยไวนิลกำรจัดงำน

2,000.00

2,000.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอลพี กำรค้ำ

ร้ำนแอลพี กำรค้ำ

วันพระมหำธีรรำชเจ้ำ 25พย.63
19 จ้ำงจัดทำเอกสำรกำรจัดงำน

ตกลงซื้อหรือจ้ำง
2,000.00

360.00

360.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

20 จ้ำงจัดทำกรอบรูปสำหรับกำรจัดงำน

2,450.00

2,450.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนแบ่งปัน

3,416.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นสนอินเลิฟ
3,416.00

2,100.00

2,100.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

(รองดนัย ,รองสรำวุธ) จำนวน 6 ชุด
23 จ้ำงซ่อมอะไหล่ฝำกระโปรงหน้ำ

2,550.88

2,550.88

เฉพำะเจำะจง บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

24 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 5 เดือน ธ.ค.63

8,840.76

8,840.76

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ธันวำคม 2563
25 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 6 เดือน ธ.ค.63

8,840.76
7,207.08

7,207.08

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด
7,207.08

ระหว่ำงวันที่ 16 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563

26 จัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List
จำนวน 46 รำยกำร

5,722,000.00

5,493,276.34

คัดเลือก

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด
5,458,265.00

ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

3,416.00

ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

2,100.00
บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

2,550.88

สำเหตุสัญญำณกันขโมยมีเสียงดัง ทะเบียน กค 2179 นรำธิวำส

2,450.00

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด
2,100.00

ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

ร้ำนต้นสนอินเลิฟ

พำนดอกไม้กำรจัดงำนวันพระมหำธีรรำชเจ้ำ 25พย.63

22 จ้ำงจัดทำตรำยำงผู้บริหำร

360.00

2,450.00
3,416.00

ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

ร้ำนแบ่งปัน

วันพระมหำธีรรำชเจ้ำ 25พย.63
21 จ้ำงจัดทำพวงมำลำ มำลัยข้อพระกร

2,000.00

360.00

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

ร้ำนธิสำ เอกสำร

วันพระมหำธีรรำชเจ้ำ 25พย.63

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ลงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

2,550.88
บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

ลงวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564

8,840.76
บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564

7,207.08
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
มีผู้เสนอรำคำ

5,458,265.00 รำยเดียว
และเป็นรำคำ
ที่เหมำะสม

สัญญำซื้อขำยเลขที่ 2/2564
ลงวันที่ 18 ธันวำคม 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

ที่

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

27 ซื้อวัสดุประกอบกำรอบรมโครงกำร

3,000.00

3,000.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอลพี กำรค้ำ

5,000.00

5,000.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีโอที จำกัด

10,908.00

10,908.00

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563
30 จ้ำงจัดทำพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อ

1,000.00

1,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนต้นสนอินเลิฟ

4,850.00

4,850.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนแอลพี กำรค้ำ

ขนำด 1.45.80x1.85 เมตร
32 จ้ำงจัดทำตรำยำงผู้บริหำร

2,100.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

33 จ้ำงจัดทำป้ำยชื่อและป้ำยบอกสถำนะ

4,650.00

4,650.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนแอลพี กำรค้ำ

สำหรับติดตั้งหน้ำห้องผู้บริหำร
34 จ้ำงซ่อมเครื่องปรับอำกำศสำนักงำน

2,080.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนคลังแอร์ เซอร์วสิ

ห้องรองผู้อำนวยกำร
35 จ้ำงถ่ำยเอกสำรคู่มือประกอบกำรอบรม

7,900.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนธิสำ เอกสำร

36 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรนิเทศติดตำม
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวติ

635.00

635.00

เฉพำะเจำะจง

2,100.00
4,650.00
2,080.00
ร้ำนธิสำ เอกสำร

7,900.00

โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้สื่อประชำสัมพันธ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ

4,850.00

ร้ำนคลังแอร์ เซอร์วสิ
2,080.00

7,900.00

1,000.00

ร้ำนแอลพี กำรค้ำ
4,650.00

2,080.00

10,908.00

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด
2,100.00

ร้ำนธิสำ เอกสำร

7,900.00
ร้ำนธิสำ เอกสำร

635.00

ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2563
ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 1/2564

ร้ำนแอลพี กำรค้ำ
4,850.00

2,100.00

5,000.00

ร้ำนต้นสนอินเลิฟ
1,000.00

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงเช่ำ เลขที่ 2/2564

ร้ำนธิสำ เอกสำร
10,908.00

แห่งชำติและวันชำติ 5ธค.63
31 จ้ำงจัดทำป้ำยทำเนียบผู้บริหำร

บริษัท ทีโอที จำกัด

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

โดยสรุป

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
3,000.00

5,000.00

สร้ำงกำรรับรู้สื่อสำรฯ 1 วงจร ควำมเร็ว 100/100 mbps

29 จ้ำงถ่ำยเอกสำร งวดที่ 3 เดือน ธ.ค.63

ร้ำนแอลพี กำรค้ำ
3,000.00

สร้ำงกำรรับรู้สื่อประชำสัมพันธ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ

28 เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ตโครงกำร

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

635.00

ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
ลงวันที่ 3 ธันวำคม 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
ลงวันที่ 7 ธันวำคม 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
ลงวันที่ 7 ธันวำคม 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
ลงวันที่ 8 ธันวำคม 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
ลงวันที่ 16 ธันวำคม 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 5/2564
ลงวันที่ 23 ธันวำคม 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
ลงวันที่ 23 ธันวำคม 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ที่

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

37 จ้ำงจัดทำป้ำยทะเบียนรถยนต์สำนักงำน

670.00

670.00

เฉพำะเจำะจง

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

ร้ำนแอลพี กำรค้ำ

ร้ำนแอลพี กำรค้ำ

และป้ำยทำเนียบผู้บริหำร
38 จ้ำงซ่อมเจียจำนเบรคหน้ำ เช็คเบรค

670.00
3,500.00

3,500.00

เฉพำะเจำะจง

หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วสิ

หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วสิ
3,500.00

เปลี่ยนผ้ำเบรคและติดฟิล์มกรองแสงบำนหน้ำ นข 1237 นธ (6,000)

39 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 7 เดือน ม.ค.64

8,264.24

8,264.24

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 มกรำคม 2564
40 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 8 เดือน ม.ค.64

14,430.01

14,430.01

เฉพำะเจำะจง

13,560.00

13,560.00

เฉพำะเจำะจง

5,618.00

5,618.00

เฉพำะเจำะจง

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2564

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด

13,560.00
บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด

5,618.00
169,799.00

169,799.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนจิบเฮง

5,618.00
ร้ำนจิบเฮง

169,799.00
500.00

500.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

50,000.00

50,000.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

ร้ำนจิบเฮง

500.00
ร้ำนจิบเฮง

50,000.00
11,095.00

11,095.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนธิสำ เอกสำร

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง 6/2564
ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2564
ลงวันที่ 6 มกรำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2564
ลงวันที่ 11 มกรำคม 2564
ลงวันที่ 13 มกรำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 15 มกรำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2564

50,000.00
ร้ำนธิสำ เอกสำร

11,095.00

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2564
169,799.00

500.00

โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนรำธิวำส
46 จ้ำงถ่ำยเอกสำร งวดที่ 4 เดือน ม.ค.64

14,430.01

13,560.00

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
45 ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับ

บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนรำธิวำส
44 ซื้อวัสดุโครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติครู

8,264.24

14,430.01

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จำนวน 4 รำยกำร

43 ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับ

บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

ปฏิบัติงำนและ วัสดุคงคลัง
42 ซื้อวัสดุป้องกันกำรแพร่ระบำด

3,500.00

8,264.24

ระหว่ำงวันที่ 16 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2564

41 ซื้อวัสดุสำนักงำนสำหรับใช้ในกำร

670.00

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ลงวันที่ 21 มกรำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 1/2564

11,095.00

ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

ที่

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

47 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนกระจกชำดำด้ำนข้ำง

1,850.00

1,850.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนสหมิตรกระจกอลูมิเนียม

อำคำรร่วมใจ ขนำด 111.50x194 ซม.
48 จ้ำงตัดกระจกใสสำหรับโต๊ะสำนักงำน

980.00

980.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนสหมิตรกระจกอลูมิเนียม

1,500.00

1,500.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนสหมิตรกระจกอลูมิเนียม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด.เอส.วี.คำร์เซอร์วสิ

980.00

1,000.00

1,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนแอลพี กำรค้ำ

1,500.00
ร้ำนแอลพี กำรค้ำ

1,000.00
4,500.00

4,500.00

เฉพำะเจำะจง

หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วสิ

1,114.94

1,114.94

เฉพำะเจำะจง

หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วสิ

บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

ทะเบียน กค 604 นรำธิวำส
53 ซ่อมเปลี่ยนโซลินอยด์ควบคุมวำล์ว

1,968.80

เฉพำะเจำะจง

2,000.00

2,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนแอลพี กำรค้ำ

43,660.00

43,660.00

เฉพำะเจำะจง

รวมน้ำใจสู่อุทกภัยโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

1,968.80
ร้ำนแอลพี กำรค้ำ

ร้ำนคลังแอร์ เซอร์วสิ

350.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนคลังแอร์ เซอร์วสิ

ร้ำนแอลพี กำรค้ำ

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
ลงวันที่ 5 มกรำคม 2564
ลงวันที่ 5 มกรำคม 2564
ลงวันที่ 8 มกรำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
ลงวันที่ 11 มกรำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
ลงวันที่ 11 มกรำคม 2564
ลงวันที่ 12 มกรำคม 2564
ลงวันที่ 15 มกรำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 21/2564

43,660.00
ร้ำนแอลพี กำรค้ำ

350.00

ลงวันที่ 5 มกรำคม 2564

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
2,000.00

43,660.00
350.00

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

บริษัท ปัตตำนีเจริญเทรดดิ้ง จำกัด รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

2,000.00

จำนวน 6 เครื่อง
56 จ้ำงจัดทำป้ำยโฟมบอร์ดพิธมี อบเงิน

1,114.94

1,968.80

เชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 18มค.63 ขนำด 4x2 เมตร

55 ซ่อมเครื่องปรับอำกำศสำนักงำน

บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

บริษัท ปัตตำนีเจริญเทรดดิ้ง จำกัด

และวำล์วแว็กคัมสวิตช์
54 จ้ำงจัดทำป้ำยไวนิลโครงกำรยกย่อง

4,500.00

1,114.94
1,968.80

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
1,000.00

4,500.00
52 ซ่อมเปลี่ยนชุดใบปัดน้ำฝน

โดยสรุป

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด.เอส.วี.คำร์เซอร์วสิ รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

1,500.00

ขนำด 1x2 เมตร จุดคัดกรอง
51 ซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ นข 919 นรำธิวำส

1,850.00

980.00

ทะเบียน กค 2179 นรำธิวำส
50 จ้ำงจัดทำป้ำยไวนิล

ร้ำนสหมิตรกระจกอลูมิเนียม
1,850.00

ขนำด 64.30x120.50 ซม. และ ขนำด 74.50x150.70 ซม.

49 จ้ำงบริกำรขัดโคมไฟหน้ำพร้อมฟิล์ม

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ลงวันที่ 21 มกรำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

350.00

ลงวันที่ 18 มกรำคม 2564

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

ที่

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

57 จ้ำงเหมำบริกำรรื้อติดตั้งหลังคำกระบะใหม่

3,500.00

3,500.00

เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด.เอส.วี.คำร์เซอร์วสิ

ทะเบียน กค 604 นรำธิวำส
58 จ้ำงจัดทำบัตรประจำตัวบุคลำกร

3,500.00
22,250.00

22,250.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ปันังเทรดดิ้ง จำกัด

700.00

700.00

เฉพำะเจำะจง

นำยประสงค์ ศิรยิ กุล

60 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบเครื่องปรับอำกำศ

700.00
3,565.45

3,565.45

เฉพำะเจำะจง

61 จ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร

906,500.00

906,885.23

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

ลงวันที่ 25 มกรำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

3,565.45

ลงวันที่ 27 มกรำคม 2564

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฟำนนีนูนก่อสร้ำง มีผู้เสนอรำคำ สัญญำเลขที่ 1/2564
906,500.00

รำยเดียว

ลงวันที่ 27 มกรำคม 2564

และเป็นรำคำ
ที่เหมำะสม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุกัรนอร์วศิ วกรรม

ทำงเท้ำสวนหย่อม

ไม่มำยื่นข้อเสนอ
13,974.82

13,974.82

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด
13,974.82

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564

4,821.28

4,821.28

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด
4,821.28

ระหว่ำงวันที่ 16 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564

ของสำนักงำน เดือนมกรำคม 2564

ลงวันที่ 26 มกรำคม 2564

700.00

ไม่มำยื่นข้อเสนอ

ต่อเติมโครงหลังคำอำคำรบำนบุรี

64 เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฟำนนีนูนก่อสร้ำง

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 22/2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซอฟ ซีวลิ คอนสตรัคชั่น

อำคำรเก็บพัสดุ

63 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 10 เดือน ก.พ.64

คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง
ลงวันที่ 20 มกรำคม 2564

22,250.00

บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

906,500.00

ส้วมด้ำนข้ำงอำคำรละหมำด

62 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 9 เดือน ก.พ.64

บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด
3,565.45

รถยนต์สำนักงำน ทะเบียน กค 2179 นรำธิวำส

3,500.00

นำยประสงค์ ศิรยิ กุล

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริรำชสมบัตคิ รบ 60 ปี

โดยสรุป

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด.เอส.วี.คำร์เซอร์วสิ รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
บริษัท ปันังเทรดดิ้ง จำกัด

22,250.00

ขนำด 5.40x8.50 ซม. พร้อมสำย จำนวน 89 ชุด

59 จ้ำงซ่อมระบบไฟฟ้ำ

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

7,500.00

7,500.00

บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด
13,974.82
บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด
4,821.28

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563

เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงเช่ำเลขที่ 3/2564
7,500.00

7,500.00

ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

ที่

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

65 ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว และอื่นๆ

10,275.00

10,275.00

66 ซื้อวัสดุสำนักงำนสำหรับงำนเลขำนุกำร

1,395.00

1,395.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

6,845.00

6,845.00

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

1,395.00
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

6,845.00
2,600.00

2,600.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

6,845.00
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

2,600.00

ประดับหน้ำพระฉำยำลักษณ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ

69 จัดซื้อโต๊ะเก้ำอี้นักเรียนระดับประถมศึกษำ

10,275.00

1,395.00

เตรียมกำรติดตำมฯ ร.ร.ในโครงกำรตำมพระรำชดำริฯ

68 ซื้อพำนพุ่มดอกไม้พลำสติกสีเหลืองสำหรับ

บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด
10,275.00

กลุ่มอำนวยกำร
67 ซื้อวัสดุสำหรับจัดประชุมคณะกรรมกำร

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด

จำนวน 21 รำยกำร

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

939,360.00

939,360.00

e-bidding

บริษัท ตงวำเฮง จำกัด

และระดับมัธยมศึกษำ

2,600.00
บริษัท ตงวำเฮง จำกัด

535,435.20

535,435.20

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2564
ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2564
ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564
เสนอรำคำต่ำสุด สัญญำเลขที่ 3/2564
ลงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564

บริษัท พี.เจ.37 พำรำวุ้ด จำกัด
939,360.00
70 ซื้อวัสดุโครงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ

6,575.00

6,575.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

ระดับชำติด้ำนอิสลำมศึกษำ I NET
71 ซื้อวัสดุโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพ

6,575.00
4,280.00

4,280.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

7,743.00

7,743.00

เตรียมกำรติดตำมฯ ร.ร.ในโครงกำรตำมพระรำชดำริ

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

4,280.00
ร้ำนธิสำ เอกสำร

7,743.00

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564

73 จ้ำงถ่ำยเอกสำรจัดประชุมคณะกรรมกำร

6,575.00

4,280.00

ทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2563

72 จ้ำงถ่ำยเอกสำร งวดที่ 5 เดือน ก.พ.64

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

3,000.00

3,000.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 1/2564

7,743.00
ร้ำนธิสำ เอกสำร

3,000.00

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2564

ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

3,000.00

ลงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2564

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

ที่

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

74 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์

2,450.00

2,450.00

75 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนถ่ำนน้ำมันเครื่อง

9,565.27

9,565.27

เฉพำะเจำะจง บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

11,896.26

11,896.26

เฉพำะเจำะจง บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

5,506.88

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 มีนำคม 2564
78 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 12 เดือน มี.ค.64

5,506.88
2,412.82

2,412.82

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

ระหว่ำงวันที่ 16 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2564
79 เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต

2,412.82
7,500.00

7,500.00

7,500.00
4,350.00

4,350.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

ปีกำรศึกษำ 2563 (กิจกรรมที่ 3)
81 ซื้อวัสดุโครงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ

4,814.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563
82 ซื้อวัสดุโครงกำรกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน

6,095.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

ปีกำรศึกษำ 2563 (กิจกรรมที่ 6)
83 ซื้อวัสดุโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทย

4,000.00

บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด
2,412.82
7,500.00
4,350.00
4,814.00
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

6,095.00
4,000.00

5,506.88

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด
4,814.00

6,095.00

บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด
4,350.00

4,814.00

11,896.26

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 23/2564
ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 24/2564
ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563

เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงเช่ำเลขที่ 3/2564

ของสำนักงำน เดือนกุมภำพันธ์ 2564
80 ซื้อวัสดุโครงกำรกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน

9,565.27
บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

11,896.26
5,506.88

2,450.00
บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

9,565.27

และอะไหล่อื่น กง 8210 นธ.
77 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 11 เดือน มี.ค.64

ร้ำนคำรีนำ คอมพิวเตอร์
2,450.00

และอะไหล่อื่น นข 1237 นธ.
76 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนถ่ำนน้ำมันเครื่อง

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง ร้ำนคำรีนำ คอมพิวเตอร์

กลุ่มอำนวยกำร

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

6,095.00
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

4,000.00

4,000.00

ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 4 มีนำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 9 มีนำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2564
ลงวันที่ 16 มีนำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 18 มีนำคม 2564

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

ที่

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

84 ซื้อวัสดุโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ

1,380.00

1,380.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

จังหวัดชำยแดนภำคใต้
85 ซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล

10,981.00

10,981.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

3,945.00

3,945.00

9,931.00

9,931.00

450.00

450.00

4,000.00

4,000.00

คุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 กิจกรรมที่ 6

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

450.00
ร้ำนธิสำ เอกสำร

4,000.00
2,995.00

2,995.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

520.00

520.00

ร้ำนธิสำ เอกสำร

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

3,960.00

3,960.00

ร้ำนธิสำ เอกสำร

เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอลพี กำรค้ำ

1,000.00

1,000.00

ร้ำนแอลพี กำรค้ำ

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2564
ลงวันที่ 30 มีนำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 26 มีนำคม 2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
ลงวันที่ 2 มีนำคม 2564
ลงวันที่ 4 มีนำคม 2564
ลงวันที่ 9 มีนำคม 2564
ลงวันที่ 10 มีนำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

3,960.00
ร้ำนธิสำ เอกสำร

1,000.00

ลงวันที่ 19 มีนำคม 2564

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
520.00

3,960.00

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
2,995.00

520.00

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
4,000.00

2,995.00

โดยสรุป

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 1/2564
9,931.00

450.00

กำรศึกษำ ขนำด 2.25x1.74 เมตร
93 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรกำรประเมิน

ร้ำนธิสำ เอกสำร

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

พัฒนำกำรผู้เรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยฯ

92 จ้ำงจัดทำป้ำยโฟมบอร์ดทิศทำงพัฒนำ

3,945.00

9,931.00

ศึกษำขั้นพื้นฐำน (O NET) ปีกำรศึกษำ 2563

91 จ้ำยถ่ำยเอกสำรโครงกำรกำรประเมิน

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

ผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 กิจกรรมที่ 3
90 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรทดสอบทำงกำร

10,981.00

3,945.00

กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1
89 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรประเมินคุณภำพ

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2564
88 จ้ำงจัดทำตรำยำงที่อยู่สำนักงำนเขตพื้นที่

1,380.00

10,981.00

สู่โรงเรียนคุณภำพ
87 จ้ำงถ่ำยเอกสำร งวดที่ 6 เดือน มี.ค.64

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด
1,380.00

ได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำฯ รับนักเรียน

86 ซื้อวัสดุโครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ลงวันที่ 11 มีนำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

1,000.00

ลงวันที่ 15 มีนำคม 2564

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

ที่

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

94 จ้ำงถ่ำยเอกสำรกำรดำเนินงำนจำกกองทุน

1,884.00

1,884.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

4,000.00

4,000.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

กำรสอนภำษำไทย
96 จ้ำงจัดทำป้ำยไวนิลโครกำรโรงเรียนประชำรัฐ

ร้ำนธิสำ เอกสำร
1,884.00

เพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ

95 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรพัฒนำกำรเรียน

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

12,000.00

12,000.00

ร้ำนธิสำ เอกสำร

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

97 จ้ำงจัดทำพำนพุ่มดอกไม้สด

1,000.00

1,000.00

ร้ำนธิสำ เอกสำร

เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นสนอินเลิฟ

98 ซ่อมเปลี่ยนถ่ำยน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น

9,683.37

9,683.37

เฉพำะเจำะจง บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

99 ซ่อมเปลี่ยนถ่ำยน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น

9,073.60

9,073.60

เฉพำะเจำะจง บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

100 ซ่อมเปลี่ยนถ่ำยน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น

4,641.13

4,641.13

รถยนต์สำนักงำนทะเบียน นข 1827 นรำธิวำส
101 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่13 เดือน เม.ย.64

4,073.98

4,073.98
910.14

ระหว่ำงวันที่ 16 ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2564
103 เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต
ของสำนักงำน เดือนมีนำคม 2564

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด
เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

7,500.00

9,073.60
4,641.13
4,073.98
บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

910.14
7,500.00

9,683.37

บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

4,073.98
910.14

1,000.00

บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด
4,641.13

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 เมษำยน 2564
102 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่14 เดือน เม.ย.64

เฉพำะเจำะจง บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

ลงวันที่ 23 มีนำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด
9,073.60

รถยนต์สำนักงำนทะเบียน กค 606 นรำธิวำส

12,000.00

บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด
9,683.37

รถยนต์สำนักงำนทะเบียน กค 604 นรำธิวำส

ลงวันที่ 18 มีนำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 25/2564

ร้ำนต้นสนอินเลิฟ
1,000.00

เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 31มีค.64

ลงวันที่ 18 มีนำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

4,000.00

12,000.00

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
1,884.00

4,000.00

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

910.14

ลงวันที่ 29 มีนำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 26/2564
ลงวันที่ 5 เมษำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 27/2564
ลงวันที่ 8 เมษำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
ลงวันที่ 31 มีนำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563

เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงเช่ำเลขที่ 3/2564
7,500.00

7,500.00

ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

ที่

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

104 ซื้อวัสดุสำนักงำน (วัสดุคงคลัง)

113,120.00

113,120.00

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด
113,120.00

105 ซื้อวัสดุสำนักงำน สำหรับงำนเลขำนุกำร

13,500.00

13,500.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด

กลุ่มอำนวยกำร (หมึก OKI)
106 ซื้อวัสดุโครงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ

4,550.00

4,550.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

3,357.00

3,357.00

900.00

900.00

930.90

930.90

14,920.00

14,920.00

ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563

930.90
ร้ำนคลังแอร์ เซอร์วสิ

14,920.00
380.00

380.00

เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วสิ

1,400.00

1,400.00

หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วสิ

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

2,000.00

2,000.00

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอลพี กำรค้ำ

1,400.00
ร้ำนแอลพี กำรค้ำ

2,000.00

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 30 เมษำยน 2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
ลงวันที่ 2 เมษำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
ลงวันที่ 2 เมษำยน 2564
ลงวันที่ 28 เมษำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

380.00

1,400.00

ลงวันที่ 7 พฤษภำคม 2564

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 28/2564

14,920.00

380.00

ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563

113 จ้ำงจัดทำป้ำยไวนิลโครงกำรทดสอบ

บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังแอร์ เซอร์วสิ

ลงวันที่ 8 เมษำยน 2564

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
900.00

930.90

และถ่ำนรีโมทกุญแจ ทะเบียน นข 1237 นรำธิวำส

112 จ้ำงจัดทำโล่โครงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ

3,357.00
หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วสิ

เฉพำะเจำะจง บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2564

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 1/2564

900.00

จำนวน 2 เครื่อง (กลุ่มนโยบำยและแผน และ ตรวจสอบภำยใน)

111 ซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟสปอร์ดไลท์

ร้ำนธิสำ เอกสำร

เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วสิ

รถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 1237 นธ.
110 ซ่อมเครื่องปรับอำกำศสำนักงำน

4,550.00

3,357.00

ตัง้ ศูนย์ ถ่วงล้อ สลับยำง กข 7929 นธ และ นข 1237 นธ

109 ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดปัดน้ำฝน

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2564

13,500.00

4,550.00

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2564
108 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมเปลี่ยนอะไหล่

บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด
13,500.00

ระดับำชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563

107 จ้ำงถ่ำยเอกสำร งวดที่ 7 เดือน เม.ย.64

113,120.00

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ลงวันที่ 28 เมษำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
ลงวันที่ 30 เมษำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

2,000.00

ลงวันที่ 30 เมษำยน 2564

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

ที่

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

114 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 15 เดือน พ.ค.64

3,544.13

3,544.13

-

-

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

7,500.00

7,500.00

1,745.00

1,745.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

7,013.00

7,013.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

2,009.46

24,820.00

24,820.00
2,000.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

ระหว่ำงวันที่ 16 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564

2,009.46
บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

6,225.70

6,225.70

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด
6,225.70

4,761.64

4,761.64

24,820.00
ร้ำนธิสำ เอกสำร

2,000.00

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 มิถุนำยน 2564
123 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 18 เดือน มิย.64

บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

24,820.00
2,000.00

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด
4,761.64

ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 14 พฤษภำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 1/2564

7,013.00

2,009.46

กำรสอนภำษำไทย กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำรชุดเสริมทักษะ

122 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 17 เดือน มิย.64

1,745.00
ร้ำนธิสำ เอกสำร

เฉพำะเจำะจง บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

ทะเบียน กค 604 นรำธิวำส
121 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรพัฒนำกำรเรียน

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

7,013.00
2,009.46

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
7,500.00

1,745.00

และอะไหล่อื่น ทะเบียน นข 919 นรำธิวำส
120 ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบหัวฉีด

7,500.00

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤษภำคม 2564

119 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงเช่ำเลขที่ 3/2564

ภำษำไทย กิจกรรมประชุมบรรณำธิกำรฯ
118 จ้ำงถ่ำยเอกสำร งวดที่ 8 เดือน พ.ค.64

3,544.13

-

ของสำนักงำน เดือนเมษำยน 2564
117 ซื้อวัสดุโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน

บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

3,544.13

ระหว่ำงวันที่ 16 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2564

116 เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 พฤษภำคม 2564

115 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 16 เดือน พ.ค.64

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
ลงวันที่ 6 พฤษภำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 29/2564
ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

2,000.00
บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด
6,225.70
บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด
4,761.64

ลงวันที่ 14 พฤษภำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ที่

และรำคำที่เสนอ

124 เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต

7,500.00

7,500.00

125 ซื้อสื่อกำรสอนแก่สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียน

32,499.00

32,499.00

เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์มิตรภำพ

67,490.00

67,490.00

7,272.00

7,272.00

8,980.00

8,980.00

2,000.00

2,000.00

1,320.00

1,320.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอลพี

ของสำนักงำน เดือนมิถุนำยน 2564

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

4,100.62

4,100.62

8,980.00

4,100.62
3,603.38

3,603.38

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด
3,603.38

7,500.00

7,500.00

ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2563
ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2564
ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2564
ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

2,000.00
ร้ำนธิสำ เอกสำร

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงเช่ำเลขที่ 3/2564

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 1/2564

ร้ำนแอลพี

1,320.00

ระหว่ำงวันที่ 16 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2564
133 เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต

ร้ำนธิสำ เอกสำร

2,000.00

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 กรกฎำคม 2564
132 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 20 เดือน กค.64

7,272.00

8,980.00

คุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลฯ ปีงบ 2564

131 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 19 เดือน กค.64

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2564
67,490.00

7,272.00

คุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลฯ ปีงบ 2564

130 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรเสริมสร้ำง

ร้ำนสุไลมำน

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2564
32,499.00

67,490.00

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564
129 จ้ำงทำป้ำยไวนิลโครงกำรเสริมสร้ำง

โรงพิมพ์มิตรภำพ

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุไลมำน

จริยธรรมและธรรมำภิบำลฯ ปีงบ 2564
128 จ้ำงถ่ำยเอกสำร งวดที่ 9 เดือน มิ.ย.64

7,500.00

32,499.00

กำรสอนวิชำควบคู่ศำสนำ(สื่อโปสเตอร์ และหนังสืออ่ำนเสริม )

127 ซื้อวัสดุโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม

บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)

7,500.00

กำรสอนวิชำควบคูศ่ ำสนำ(หนังสือเรียนชั้นอิสลำมศึกษำ ปีที่ 1 ถึงปีที่ 6)

126 ซื้อสื่อกำรสอนแก่สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียน

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)

ของสำนักงำน เดือนพฤษภำคม 2564

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

1,320.00
บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด
4,100.62
บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด
3,603.38

ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563

เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงเช่ำเลขที่ 3/2564
7,500.00

7,500.00

ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

ที่

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

134 เช่ำใช้บริกำร Licenses Zoom Meeting

24,406.70

24,406.70

135 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้ำนพักของทำงรำชกำร

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลด์มำร์กเทค จำกัด

สำหรับจัดประชุม Video Conference

บริษัท โกลด์มำร์กเทค จำกัด

24,406.70
6,440.00

6,440.00

เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญรัตนภัณฑ์

2,279.00

2,279.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

ภำษำไทยตำมนโยบำย เด็กวิถีใหม่
137 ซื้อวัสดุโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย

13,300.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
138 ซื้อวัสดุโครงกำรพัฒนำ

2,020.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
139 ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำฉำกกั้น เพื่อป้องกัน

2,230.00

เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญรัตนภัณฑ์

กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนำ
140 ซื้อวัสดุโครงกำรคัดเลือกนักเรียน

2,434.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

และสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน
141 ซื้อวัสดุโครงกำรนิเทศติดตำมโรงเรียน

2,298.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด

ในโครงกำรคอนเน็กซ์อีดีและโรงเรียนร่วมพัฒนำ
142 ซื้อวัสดุโครงกำรขับเคลื่อนกำรบริหำร

5,137.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด

จัดกำรโรงเรียนคุณภำพของชุมชน ร.ร.ดีสี่มุมเมือง
143 ซื้อวัสดุโครงกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ

9,370.00

2,298.00
บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด

5,137.00
9,370.00

2,434.00
บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด

2,298.00
5,137.00

2,230.00
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

2,434.00
2,298.00

2,020.00
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญรัตนภัณฑ์

2,230.00
2,434.00

13,300.00
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

2,020.00
2,230.00

2,279.00
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

13,300.00
2,020.00

6,440.00
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

2,279.00
13,300.00

24,406.70
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญรัตนภัณฑ์

6,440.00
136 ซื้อวัสดุโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

5,137.00
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

9,370.00

9,370.00

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกเช่ำเลขที่ 17/2564
ลงวันที่ 7 กรกฎำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2564
ลงวันที่ 9 กรกฎำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 13 กรกฎำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2564
ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 27 กรกฎำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 27 กรกฎำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 21-1/2564
ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2564
ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2564

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

ที่

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

144 ซื้อวัสดุโครงกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน

5,470.00

5,470.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
145 จ้ำงถ่ำยเอกสำร งวดที่ 10 เดือน ก.ค.64

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด
5,470.00

5,140.00

5,140.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2564
146 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ประตูกระจก

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

ร้ำนธิสำ เอกสำร
5,140.00

2,000.00

2,000.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหมิตรกระจกอลูมิเนียม

สำนักงำน(หน้ำมุข) และกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
540.00

540.00

ร้ำนสหมิตรกระจกอลูมิเนียม

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

500.00

500.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

5,461.89

5,461.89

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

3,194.53

3,194.53

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

ระหว่ำงวันที่ 16 ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2564
7,500.00

7,500.00
250.00

250.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

ควำมเข้มแข็งของกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ
153 ซื้อวัสดุโครงกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์
โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

3,194.53
7,500.00
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

250.00
5,775.00

5,775.00

ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
ลงวันที่ 13 กรกฎำคม 2564
ลงวันที่ 27 กรกฎำคม 2564
ลงวันที่ 27 กรกฎำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563

เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงเช่ำเลขที่ 3/2564

ของสำนักงำน เดือนกรกฎำคม 2564
152 ซื้อวัสดุโครงกำรส่งเสริมกำรนิเทศเพื่อสร้ำง

5,461.89
บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

3,194.53
7,500.00

500.00
บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

5,461.89

ลงวันที่ 30 กรกฎำคม 2564

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

500.00

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 สิงหำคม 2564

151 เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต

540.00
ร้ำนธิสำ เอกสำร

กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนคุณภำพของชุมชน ร.ร.ดีสี่มุมเมือง

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2564

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

540.00

148 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรขับเคลื่อน

150 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 22 เดือน ส.ค.64

2,000.00
ร้ำนธิสำ เอกสำร

โรงเรียนในโครงกำรคอนเน็กซ์อีดีและโรงเรียนร่วมพัฒนำ

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 1/2564
5,140.00

2,000.00

147 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรนิเทศติดตำม

149 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 21 เดือน ส.ค.64

5,470.00

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

เฉพำะเจำะจง บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด

250.00
บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด

5,775.00

5,775.00

ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2563
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2564
ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2564

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

ที่

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

154 ซื้อวัสดุโครงกำรวิจัยกำรศึกษำแนวทำง

6,825.00

6,825.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนปลอดขยะ
155 ซื้อวัสดุโครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

6,825.00
909.00

909.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด

6,825.00
บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด

แนวพุทธด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning
156 ซื้อวัสดุสำนักงำน (วัสดุคงคลัง) ครั้งที่ 2

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

909.00
196,500.00

196,500.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด

157 ซื้อพืชพันธุ์โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม

9,960.00

9,960.00

บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด

เฉพำะเจำะจง ร้ำนนรำกำร์เด้นท์

158 ซื้อวัสดุโครงกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน

9,960.00
4,349.00

4,349.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด
4,349.00

7,414.00

7,414.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

9,960.00
4,349.00
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

8,346.00

8,346.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ดิ เอสเคิรฟ์ จำกัด

บริษัท ดิ เอสเคิรฟ์ จำกัด

สำหรับจัดประชุม Video Conference
161 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ

8,346.00
21,875.00

21,875.00

เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญรัตนภัณฑ์

ซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงำน
162 ซื้อวัสดุสำนักงำน(วัสดุคงคลัง) ครั้งที่ 3

21,875.00
283,768.00

283,768.00

กำรเรียนกำรสอนภำษำไทย

100,000.00

100,000.00

8,346.00
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญรัตนภัณฑ์

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

21,875.00
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

283,768.00
163 ซื้อวัสดุผลิตสื่อโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ

ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2564
ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อ 28/2564
ลงวันที่ 17 สิงหำคม 2564
ลงวันที่ 10 สิงหำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 16 สิงหำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อ 29/2564
ลงวันที่ 23 สิงหำคม 2564

โรงเรียนร่วมทดลองกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์

160 เช่ำใช้บริกำร Licenses Google Meeting

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2564

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อ 26/2564

บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด

เพื่อพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
159 ซื้อวัสดุโครงกำรติดตำมและประเมินผล

196,500.00
ร้ำนนรำกำร์เด้นท์

จริยธรรมและธรรมำภิบำลฯ ก.4

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
909.00

196,500.00

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

283,768.00
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

100,000.00

100,000.00

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงเช่ำเลขที่ 30/2564
ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2564
ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2564
ลงวันที่ 1 กันยำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2564
ลงวันที่ 3 กันยำยน 2564

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ที่

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

164 ซื้อวัสดุจัดศูนย์โครงกำรส่งเสริม

48,160.00

48,160.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

และพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
165 จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อม

4,350,200.00

4,350,200.00

ประกวดรำคำ บริษัท โปรเพสชันแนลเซอร์วสิ
e-bidding

อุปกรณ์สำหรับกำรเรียนกำรสอน IC4

4,348,900.00

4,330.00

4,330.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

1,400.00

1,400.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนธิสำ เอกสำร

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2564

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 1/2564
4,330.00

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด
1,400.00

1,000.00

1,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนธิสำ เอกสำร

1,400.00
ร้ำนธิสำ เอกสำร

54,000.00

54,000.00

เฉพำะเจำะจง

โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก

1,000.00
โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก

54,000.00
910.00

910.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนแอลพี

3,000.00

3,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนแอลพี

ร้ำนธิสำ เอกสำร

ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2564
ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2564
ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

910.00
ร้ำนธิสำ เอกสำร

3,000.00

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 30/2564

54,000.00

910.00

มำตรำกำรป้องกันกำรโรคติดต่อไวรัสโคโรนำ 2019

ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

1,000.00

สรุปผลกำรประเมินตำมโครงกำรกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน

โครงกำรวิจัยกำรศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนปลอดขยะ

และถูกต้อง
ตำมเงื่อนไข

4,330.00

กำรปฏิบัติงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

171 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มงำนวิจัย

ลงวันที่ 3 กันยำยน 2564

4,348,900.00

กำรนิเทศเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ

170 จ้ำงจัดทำป้ำยไวนิลพร้อมขำตั้ง x-stand

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2564

บริษัท ก.จักรวำล (2003) จำกัด

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2564

169 จ้ำงจัดพิมพ์หนังสือพร้อมเข้ำเล่มรำยงำน

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

บริษัท ก.จักรวำล (2003) จำกัด เสนอรำคำต่ำสุด สัญญำเลขที่ 5/2564

4,350,200.00

ประจำปีงบประมำณ 2564

168 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มคู่มือ

โดยสรุป

48,160.00

อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์โซลูชั่น จำกัด

และครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อม

167 จ้ำงจัดทำโล่รำงวัลโครงกำรส่งเสริม

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด
48,160.00

อุปกรณ์สำหรับโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล IC3

166 จ้ำงถ่ำยเอกสำร งวดที่ 11 เดือน ส.ค.64

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

3,000.00

ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2564

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ที่

และรำคำที่เสนอ

172 จ้ำงจัดทำป้ำยพลำสวูดโครงกำร

3,700.00

3,700.00

เฉพำะเจำะจง

1,500.00

1,500.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนแอลพี

2,250.00

เฉพำะเจำะจง

1,000.00

1,000.00

เฉพำะเจำะจง

13,840.00

13,840.00

เฉพำะเจำะจง

2,447.56

2,447.56

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด
2,447.56

11,318.27

11,318.27

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด
11,318.27

7,500.00

7,500.00

7,500.00
7,500.00

7,500.00

และพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย

7,500.00
325,000.00

325,000.00

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
ลงวันที่ 16 สิงหำคม 2564

1,000.00

ลงวันที่ 16 สิงหำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำง 31/2564

13,840.00
บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด
2,447.56
บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด
11,318.27

ลงวันที่ 3 กันยำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563

7,500.00

ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2563

เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงเช่ำเลขที่ 3/2564

ของสำนักงำน เดือนกันยำยน 2564
181 ซื้อวัสดุสื่อสำเร็จรูปโครงกำรส่งเสริม

ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2564

เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงเช่ำเลขที่ 3/2564

ของสำนักงำน เดือนสิงหำคม 2564
180 เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต

ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2564

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

ร้ำนแอลพี
13,840.00

ระหว่ำงวันที่ 16 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2564
179 เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต

ร้ำนธิสำ เอกสำร

ร้ำนแอลพี

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 กันยำยน 2564
178 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 24 เดือน ก.ย.64

2,250.00

1,000.00

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย

177 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 23 เดือน ก.ย.64

ร้ำนคุณดี นรำของฝำก

ร้ำนธิสำ เอกสำร

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
1,500.00

2,250.00

เชิงประเมินเพื่อพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน

176 จ้ำงทำป้ำยอะคริลิคและป้ำยโฟมบอร์ด

ร้ำนแอลพี

ร้ำนคุณดี นรำของฝำก

โครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่โรงเรียนคุณภำพ
175 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่

3,700.00

1,500.00
2,250.00

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หสม.อำร์ต มีเดีย แอนด์ เซอร์วสิ รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

3,700.00

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลฯ ก.4
174 จ้ำงจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

หสม.อำร์ต มีเดีย แอนด์ เซอร์วสิ

เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลฯ ก.4

173 จ้ำงจัดทำป้ำยไวนิลโครงกำรเสริมสร้ำง

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

เฉพำะเจำะจง ร้ำนนัมเบอร์วนั โปรดักส์

7,500.00
ร้ำนนัมเบอร์วนั โปรดักส์

325,000.00

325,000.00

ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2563
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่อ35/2564
ลงวันที่ 3 กันยำยน 2564

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

ที่

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

182 ซื้อวัสดุกิจกรรมสรุปผลและรำยงำนผลฯ

3,950.00

3,950.00

6,000.00

6,000.00

เฉพำะเจำะจง นำยทวีรตั น์ เทพนะ

My office
2,290.00

2,290.00

185 ซื้อวัสดุโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม

1,710.00

1,710.00

186 ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมพัฒนำ

10,944.00

10,944.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

35,600.00
1,750.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด

กำรศึกษำโครงกำรโรงเรียนคุณภำพของชุมชน stand Alone
415,720.00

บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด

415,720.00

เฉพำะเจำะจง หจก.ท่ำแพเครื่องเขียน

2,940.00

เฉพำะเจำะจง คำรีนำ คอมพิวเตอร์

SSD (Solid state Drive)

415,720.00
คำรีนำ คอมพิวเตอร์

2,940.00
31,390.00

1,750.00
หจก.ท่ำแพเครื่องเขียน

415,720.00

31,390.00

35,600.00

1,750.00

กำรสอนพระพุทธศำสนำ โครงกำรส่งเสริมพระพุทธฯ
2,940.00

10,944.00
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

35,600.00
1,750.00

1,710.00
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

กำรเรียนกำรสอนภำษำไทยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ก.3

ไฟฟ้ำของสำนักงำน

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

10,944.00
35,600.00

2,290.00

1,710.00

ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรนักเรียนฯ ระดับนำนำชำติ
187 ซื้อวัสดุโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ

6,000.00
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

เฉพำะเจำะจง บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 2 กันยำยน 2564
ลงวันที่ 10 กันยำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 10 กันยำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 10 กันยำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2564
ลงวันที่ 14 กันยำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2564
ลงวันที่ 15 กันยำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ
ลงวันที่ 15 กันยำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2564
ลงวันที่ 22 กันยำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงซื้อ

2,940.00
บริษัท ชัยนรินทร์ จำกัด

31,390.00

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่อ36/2564

2,290.00

จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ป้องกันกำรทุจริต กิจกรรมที่ 2

191 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำสำหรับซ่อมแซมระบบ

นำยทวีรตั น์ เทพนะ

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ป้องกันกำรทุจริต กิจกรรมที่ 1

190 ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

3,950.00

6,000.00

184 ซื้อวัสดุโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม

189 ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียน

บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด
3,950.00

183 ซื้อโปรแกรมระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์

188 ซื้อวัสดุโครงกำรยกระดับคุณภำพ

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

31,390.00

ลงวันที่ 20 กันยำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2564
ลงวันที่ 22 กันยำยน 2564

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ที่

และรำคำที่เสนอ

192 ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

99,720.00

99,720.00

เฉพำะเจำะจง คำรีนำ คอมพิวเตอร์

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
คำรีนำ คอมพิวเตอร์

99,720.00
193 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน จำนวน 13 รำยกำร

340,060.00

340,060.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนไอทีเวิรค์

99,720.00
ร้ำนไอทีเวิรค์

340,060.00
194 ซื้อสื่อกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะภำษำ

487,565.00

487,565.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสกำยบุ๊กส์

ระดับปฐมวัย โครงกำรสนับสนุนสื่อกำรเรียนรู้ฯ
195 ซื้อสื่อส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนสำหรับ

362,435.00

362,435.00

ห้องสมุดโรงเรียน โครงกำรสนับสนุนสื่อกำรเรียนรู้ฯ
196 ซื้อวัสดุสำนักงำน (วัสดุคงคลัง) ครั้งที่ 4

ร้ำนสกำยบุ๊กส์

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกรส เอ็ดดูเคชัน

150,760.00

150,760.00

ร้ำนเกรส เอ็ดดูเคชัน

เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีเวิรค์

362,435.00
ร้ำนไอทีเวิรค์

150,760.00
197 ซื้อโปรมแกรมระบบติดตำมตรวจสอบ

10,000.00

10,000.00

เฉพำะเจำะจง นำยเอกชัย พิทักษำ

เงินฝำกคลังของ สพป.นธ.1
198 ซื้อสื่อกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำน

350,000.00

350,000.00

และกำรเขียน โครงกำรสนับสนุนสื่อกำรเรียนรู้ฯ
199 ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

610,000.00

610,000.00

ร้ำนสกำยบุ๊กส์

เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีเวิรค์

350,000.00

350,000.00

ร้ำนไอทีเวิรค์

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกรส เอ็ดดูเคชัน

101,210.00

101,210.00

ร้ำนเกรส เอ็ดดูเคชัน

เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีเวิรค์

350,000.00
ร้ำนไอทีเวิรค์

101,210.00

ลงวันที่ 28 กันยำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 43/2564
ลงวันที่ 28 กันยำยน 2564
ลงวันที่ 28 กันยำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 46/2564
ลงวันที่ 29 กันยำยน 2564
ลงวันที่ 28 กันยำยน 2564
รำคำเหมำะสม สัญญำเลขที่ 7/2564

610,000.00

350,000.00

ลงวันที่ 22 กันยำยน 2564

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 45/2564
350,000.00

610,000.00

และกำรสื่อสำร โครงกำรสนับสนุนสื่อกำรเรียนรู้ฯ
201 ซื้อวัสดุสำนักงำน (วัสดุคงคลัง) ครั้งที่ 5

10,000.00

350,000.00

จำนวน 8 รำยกำร
200 ซื้อสื่อกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะทำงภำษำ

นำยเอกชัย พิทักษำ

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสกำยบุ๊กส์

ลงวันที่ 22 กันยำยน 2564

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 44/2564
150,760.00

10,000.00

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 41/2564

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 42/2564
487,565.00

362,435.00

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำเหมำะสม สัญญำเลขที่ 6/2564
340,060.00

487,565.00

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ลงวันที่ 29 กันยำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 47/2564
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2564

101,210.00

ลงวันที่ 30 กันยำยน 2564

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

ที่

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

202 จ้ำงถ่ำยเอกสำร งวดที่ 12 เดือน ก.ย.64

6,371.00

6,371.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

ระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2564
1,400.00

1,400.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

นิเทศเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ
204 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มคู่มือกำร

1,000.00

1,000.00

54,000.00

54,000.00

910.00

910.00

3,000.00

3,000.00

3,700.00

3,700.00

1,500.00

1,500.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอลพี

2,250.00

3,700.00
ร้ำนแอลพี

เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุณดี นรำของฝำก

1,000.00

ร้ำนคุณดี นรำของฝำก

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

2,250.00
ร้ำนธิสำ เอกสำร

1,000.00

ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2564
ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2564
ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2564
ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

1,500.00

2,250.00
1,000.00

ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2564

หสม.อำร์ต มีเดีย แอนด์ เซอร์วสิ รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

1,500.00
2,250.00

ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2564

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
3,000.00

3,700.00

พัฒนำสถำนศึกษำสู่โรงเรียนคุณภำพ
เชิงประเมินเพื่อพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน

ร้ำนธิสำ เอกสำร

เฉพำะเจำะจง หสม.อำร์ต มีเดีย แอนด์ เซอร์วสิ

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
910.00

3,000.00

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลฯ ก.4

211 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่

54,000.00
ร้ำนแอลพี

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 30/2564

910.00

เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลฯ ก.4

210 จ้ำงจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบโครงกำร

โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก

เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอลพี

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
1,000.00

54,000.00

โครงกำรวิจัยกำรศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนปลอดขยะ

209 จ้ำงจัดทำป้ำยไวนิลโครงกำรเสริมสร้ำง

ร้ำนธิสำ เอกสำร

เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก

มำตรำกำรป้องกันกำรโรคติดต่อไวรัสโคโรนำ 2019

208 จ้ำงจัดทำป้ำยพลำสวูดโครงกำร

1,400.00

1,000.00

สรุปผลกำรประเมินตำมโครงกำรกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน

207 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มงำนวิจัย

6,371.00
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

โดยสรุป

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 1/2564

1,400.00

ปฏิบัติงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

206 จ้ำงจัดทำป้ำยไวนิลพร้อมขำตั้ง x-stand

ร้ำนธิสำ เอกสำร
6,371.00

203 จ้ำงจัดทำโล่รำงวัลโครงกำรส่งเสริมกำร

205 จ้ำงจัดพิมพ์หนังสือพร้อมเข้ำเล่มรำยงำน

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง
ลงวันที่ 16 สิงหำคม 2564
รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

1,000.00

ลงวันที่ 16 สิงหำคม 2564

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

ที่

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

212 จ้ำงทำป้ำยอะคริลิคและป้ำยโฟมบอร์ด

13,840.00

13,840.00

ร้ำนแอลพี
13,840.00

2,000.00

2,000.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอลพี

146,370.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังแอร์ เซอร์วสิ

สะอำดเครื่องปรับอำกำศสำนักงำน จำนวน 65 เครื่อง
215 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรเสริมสร้ำง

17,135.00

17,135.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนบูหลันก๊อปปี้

26,224.00

26,224.00

18,100.53

18,100.53

54,400.00

54,400.00

6,193.00

6,193.00

หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วสิ

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

54,400.00
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

6,193.00
14,050.00

14,050.00

เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วสิ

รถยนต์สำนักงำน กค606 กง8210 นข1237 และกค604
221 จ้ำงจัดทำคลิปกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร

18,100.53

54,400.00

พัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรฯ ระดับนำนำชำติ
220 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมเปลี่ยนอะไหล่

บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วสิ

8,000.00

เรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

6,193.00
หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วสิ

14,050.00
8,000.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอลพี

14,050.00
ร้ำนแอลพี

8,000.00

ลงวันที่ 6 กันยำยน 2564
ลงวันที่ 10 กันยำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 34/2564

26,224.00

18,100.53

ทะเบียน กค2179 นข919 และ นข 1237
219 จ้ำงถ่ำยเอกสำรข้อสอบสำหรับจัดกิจกรรม

ร้ำนบูหลันก๊อปปี้

เฉพำะเจำะจง บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

ลงวันที่ 6 กันยำยน 2564

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 33/2564
17,135.00

26,224.00

รถยนต์สำนักงำน กข 9409 นข 919
218 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนยำงรถยนต์

ร้ำนบูหลันก๊อปปี้

เฉพำะเจำะจง ร้ำนบูหลันก๊อปปี้

ลงวันที่ 3 กันยำยน 2564

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 32/2564

146,370.00

17,135.00

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ป้องกันกำรทุจริต กิจกรรมที่ 2
217 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนถ่ำยน้ำมันเครื่อง

2,000.00

146,370.00

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

ร้ำนคลังแอร์ เซอร์วสิ

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ป้องกันกำรทุจริต กิจกรรมที่ 1
216 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรเสริมสร้ำง

13,840.00

2,000.00
146,370.00

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 31/2564

ร้ำนแอลพี

ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ได้รบั รำงวัลพระรำชทำน (ร.ร.บ้ำนกำโด๊ะ)
214 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และล้ำงทำควำม

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอลพี

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
213 จ้ำงจัดทำป้ำยไวนิล 2x4 ม.

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

ลงวันที่ 13 กันยำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 36/2564
ลงวันที่ 14 กันยำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 37/2564
ลงวันที่ 15 กันยำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 35/2564
ลงวันที่ 14 กันยำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 38/2564
ลงวันที่ 15 กันยำยน 2564
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 39/2564

8,000.00

ลงวันที่ 15 กันยำยน 2564

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

ที่

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

222 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรส่งเสริมกำรทำวิจัย

220.00

220.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิสำ เอกสำร

เชิงพื้นที่เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้วถิ ีใหม่
223 จ้ำงจัดทำเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ

ร้ำนธิสำ เอกสำร

15,750.00

15,750.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุณดี นรำของฝำก

663,400.00

ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป.

663,400.00

คัดเลือก

220.00
ร้ำนคุณดี นรำของฝำก

15,750.00
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฟำนนีนูน ก่อสร้ำง
663,400.00

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงลงวันที่ 40/2564
ลงวันที่ 20 กันยำยน 2564

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฟำนนีนูน ก่อสร้ำง มีผู้เสนอรำคำ สัญญำเลขที่ 2/2564
663,400.00

รำยเดียว
และเป็นรำคำ

ไม่มำยื่นข้อเสนอ

ที่เหมำะสม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุกัรนอร์วศิ วกรรม
ไม่มำยื่นข้อเสนอ
18,759,564.91

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง
ลงวันที่ 15 กันยำยน 2564

15,750.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซอฟ ซีวลิ คอนสตรัคชั่น

รวมทั้งสิ้น

โดยสรุป

รำคำที่เหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง

220.00

พร้อมกรอบ ขนำด A4
224 จ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนพัก

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

18,082,791.11

ลงวันที่ 29 กันยำยน 2564

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1
ที่ 656/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
.............................................
กระทรวงกำรคลังได้กำหนดเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำม
มำตรกำรกำรคลังด้ำนกำรใช้จ่ำยภำครัฐ เพื่อเร่งรัดสนับสนุนให้มีเม็ดเงินจำกระบบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 ลงสู่ระบบเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2563
ให้ทุกส่วนรำชกำร (หน่วยรับงบประมำณ) ได้ถือปฏิบัติแจ้งตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่
นร 0505/ว 534 ลงวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 ดังนี้
1. กำหนดเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นรำยไตรมำสดังนี้
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
งบรำยจ่ำย
(ร้อยละ)
(สะสมร้อยละ)
(สะสมร้อยละ)
(สะสมร้อยละ
ภำพรวม (ทุกงบ)
32
54
77
100
รำยจ่ำยลงทุน
20
45
65
100
รำยจ่ำยประจำ
36
57
80
100
2. เร่งรัดกำรก่อหนี้ผูกพันรำยกำรงบลงทุนให้เสร็จสิ้นทุกรำยกำรภำยในไตรมำสที่ 2 รวมทั้งกำร
บริหำรสัญญำให้ผู้รับจ้ำงดำเนินกำรตำมงวดงำนในสัญญำ มิให้เบิกจ่ำยงบประมำณล่ำช้ำ
3. เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ให้เบิกจ่ำยงบประมำณได้ใน
ไตรมำสที่ 1 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้มำกที่สุดหรือไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัด มีผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
ข้ำงต้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
ประกอบด้วยบุคคลตำมรำยชื่อต่อไปนี้
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 ประธำนกรรมกำร
2. รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส
กรรมกำร
เขต 1 ทุกคน
3. ผู้อำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ทุกคน
กรรมกำร
4. ประธำนกลุ่มเครือข่ำยทุกกลุ่ม
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
6. ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
อำนำจหน้ำที่
1. ติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ทั้งรำยจ่ำยประจำ และรำยจ่ำยลงทุนของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ตำมที่ได้รับจัดสรร ให้มีผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยตำมที่กำหนด
/2. ให้มีกำรติดตำม...

-22. ให้มีกำรติดตำมและประชุมหำรือเพื่อเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำอุปสรรคที่
เกิดขึ้น
3. รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรคกำรดำเนินงำน และเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ
4. เชิญผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส
เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ มำชี้แจงข้อมูลตำมควำมจำเป็น เพื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวำคม พ.ศ. 2563

(นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1

ที่ ศธ 04078/4185

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

222 ม. 10 ต. ลำภู อ. เมือง จ. นราธิวาส 96000
29 ธันวาคม 2563

เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
เรียน รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 /ประธานกลุ่มเครือข่าย/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04002/ว 5732 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
จำนวน 1 ชุด
2. คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จำนวน 1 ฉบับ
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่ากระทรวงการคลัง ได้กำหนดเป้าหมาย
การใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อเร่งรัดสนับสนุน
ให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ลงสู่ระบบเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ให้ทุกส่วนราชการ (หน่วยรับงบประมาณ) ได้ถือปฏิบัติรายละเอียด
ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว534 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดย
มาตรการดังกล่าวกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบรายจ่าย
(ร้อยละ)
(สะสมร้อยละ)
(สะสมร้อยละ)
(สะสมร้อยละ
ภาพรวม (ทุกงบ)
32
54
77
100
รายจ่ายลงทุน
20
45
65
100
รายจ่ายประจำ
36
57
80
100
และเพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดมีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และถือปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกัน จึงให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายถือปฏิบัติดังนี้
1. หน่วยเบิกจ่ายหรือหน่วยงานในสังกัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันรายการ
งบลงทุนให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 รวมทั้งบริหารสัญญาให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามงวดงานในสัญญา
มิให้เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า
2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งให้มี
การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่โรงเรียนในสังกัด เพื่อเร่งรัดให้มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งรายการงบลงทุน
และรายจ่ายประจำ เป็นไปตามเป้าหมายมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้
3. เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้เบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว
ได้ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุก
หน่วยงานในสังกัด และขอให้ถือปฏิบัติตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐดังกล่าวโดยเคร่งครัด

/ในการนี้...

-2ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติด
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เพื่อทำหน้าที่
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้ผู้แต่งตั้งทราบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 073-532150
โทรสาร 073-532154

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

ที่ ศธ 04078/4186

222 ม. 10 ต. ลำภู อ. เมือง จ. นราธิวาส 96000
29 ธันวาคม 2563

เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04002/ว 5732 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
จำนวน 1 ชุด
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่ากระทรวงการคลัง ได้กำหนดเป้าหมาย
การใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อเร่งรัดสนับสนุน
ให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ลงสู่ระบบเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ให้ทุกส่วนราชการ (หน่วยรับงบประมาณ) ได้ถือปฏิบัติรายละเอียด
ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว534 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดย
มาตรการดังกล่าวกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบรายจ่าย
(ร้อยละ)
(สะสมร้อยละ)
(สะสมร้อยละ)
(สะสมร้อยละ
ภาพรวม (ทุกงบ)
32
54
77
100
รายจ่ายลงทุน
20
45
65
100
รายจ่ายประจำ
36
57
80
100
ดังนั้น เพื่อให้มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และถือปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกัน จึงขอให้โรงเรียนถือปฏิบัติดังนี้
1. เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันรายการงบลงทุนให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 รวมทั้งบริหาร
สัญญาให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามงวดงานในสัญญา มิให้เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า
2. เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้เบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว
ได้ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จะติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของทุกโรงเรียนในสังกัด และขอให้ถือปฏิบัติตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐดังกล่าวโดยเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. 073-532150
โทรสาร 073-532154

(นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

