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1 ค่าซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 11,085.00          11,085.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกอบทรัพย์ ร้านกอบทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 26/2565

จ านวน 8 รายการ ราคาที่เสนอ 11,085.-บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 11,085.-บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ค่าซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน 18,020.00          18,020.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอซ้ือ เลขที่ 129/2565

กรกฎาคม  2565 สดศรีปิโตรเล่ียม สดศรีปิโตรเล่ียม และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ราคาที่เสนอ 18,020.-บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 18,020.-บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน 1,532.00            1,532.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก้าวหน้าการพิมพ์ ร้านก้าวหน้าการพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอจ้าง เลขที่ 130/2565

มิถุนายน 2565 ราคาที่เสนอ 1,532 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 1,532 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 ค่าน้ าด่ืมชนิดถัง เพื่อบริการ 468.00              468.00           เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเอฟซี ร้านน้ าด่ืมเอฟซี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอซ้ือ เลขที่ 131/2565

ผู้มาติดต่อ สพป.นศ.3 ราคาที่เสนอ 468.- บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 468.- บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 ค่าวัสดุส านักงาน 2,585.00            2,585.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกอบทรัพย์ ร้านกอบทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอซ้ือ เลขที่ 132/2565

จ านวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 2,585.-บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,585.-บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 ค่าวัสดุส านักงาน 4,450.00            4,450.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกอบทรัพย์ ร้านกอบทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอซ้ือ เลขที่ 133/2565

จ านวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ 4,450.-บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,450.-บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

โครงการประชุมผู้บริหารฯ ภายในวงเงินงบประมาณ

7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) 56,100.00          56,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกอบทรัพย์ ร้านกอบทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 27/2565

จ านวน 6 รายการ ราคาที่เสนอ 56,100.-บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 56,100.-บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ.2565
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8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (เมาส์) 190.00              190.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแตงมินิมาร์ท ร้านแตงมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอซ้ือ เลขที่ 135/2565

จ านวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 190.-บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 190.-บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 ค่าซ่อมโปรเจคเตอร์ห้องประชุม 2,800.00            2,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแตงมนิมิาร์ท ร้านแตงมนิมิาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอจ้าง เลขที่ 136/2565

เทพนิมิต ราคาที่เสนอ 2,800.- บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 2,800.- บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 ค่าซ้ือน้ าด่ืมชนิดขวด เพื่อบริการ 420.00              420.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบ่าวบริการ ร้านบ่าวบริการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอซ้ือ เลขที่ 115/2565

ผู้มาติดต่อ สพป.นศ.3 ราคาที่เสนอ 420.-บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 420.-บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 ค่าวัสดุส านักงาน 5,570.00            5,570.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกอบทรัพย์ ร้านกอบทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2565

จ านวน 9 รายการ ราคาที่เสนอ 5,570.-บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,570.- บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

12 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท าเสาธงหน้า 1,200.00            1,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหล็กทวีทรัพย์ ร้านเหล็กทวีทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอซ้ือ เลขที่ 139/2565

สวนหย่อมอาคาร 1 ราคาที่เสนอ 1,200.-บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,200.-บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

(กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10) ภายในวงเงินงบประมาณ

13 ค่าวัสดุจัดเตรียมสถานที่ กิจกรรม 14,135.00          14,135.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเหล็กทวีทรัพย์ ร้านเหล็กทวีทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2565

วันเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ราคาที่เสนอ 14,135.-บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 14,135.-บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 2,385.00            2,385.00         เฉพาะเจาะจง ร้านครูยิ้น ร้านครูยิ้น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอซ้ือ เลขที่ 141/2565

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ ราคาที่เสนอ 2,385.- บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 2,385.- บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ร.10 ภายในวงเงินงบประมาณ

15 ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ (ผูกผ้า) 3,000.00            3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางเบญจพร เบญจธรรมรักษ์ นางเบญจพร เบญจธรรมรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอจ้าง เลขที่ 142/2565

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ราคาที่เสนอ 3,000.- บาท ราคาที่ตกลงจา้ง 3,000.- บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
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16 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 950.00              950.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแตงมินิมาร์ท ร้านแตงมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอจ้าง เลขที่ 142/2565

โครงการซ่อม DLTV ราคาที่เสนอ 950.- บาท ราคาที่ตกลงจา้ง 950.- บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

17 ค่าอุปกรณ์เครือข่าย SFP Module 7,000.00            7,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแตงมินิมาร์ท ร้านแตงมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอซ้ือ เลขที่ 144/2565

ราคาที่เสนอ 7,000.- บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,000.-บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

18 ค่าวัสดุส านักงานและอุปกรณ์ 19,805.00          19,805.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแตงมินิมาร์ท ร้านแตงมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอซ้ือ เลขที่ 31/2565

ชุดรับสัญญาณดาวเทียม DLTV ราคาที่เสนอ 19,805.- บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 19,805.-บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
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