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1 ค่าซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน 13,280.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอซ้ือ เลขที่ 41/2566

พฤจิกายน 2565 สดศรีปิโตรเล่ียม สดศรีปิโตรเล่ียม และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565

ราคาที่เสนอ 13,280-บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ13,280.-บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,806.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านก้าวหน้าการพิมพ์ ร้านก้าวหน้าการพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอจ้าง  เลขที่ 42/2566

เดือนธันวาคม 2565 ราคาที่เสนอ 1,806.-บาท ราคาที่ตกลงจา้ง1,806.-บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ค่าซ้ือน้้าด่ืมชนิดถัง 600.00              600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าด่ืมเอฟซี ร้านน้้าด่ืมเอฟซี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอซ้ือ เลขที่ 43/2566

เพื่อบริการผู้มาติดต่อ สพป.นศ.3 ราคาที่เสนอ 600.- บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 600.- บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 1 ธันวาคม  2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเคร่ืองเสียง 12,500.00          12,500.00       เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ฉิมมี นายสมชาย ฉิมมี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง เลขที่ 4/2566

โครงการงานศิลปหัถตกรรมฯ ราคาที่เสนอ 12,500.- บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 12,500.- บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 ค่าจ้างท้าป้ายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ 500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกอบทรัพย์ ร้านกอบทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอจ้าง เลขที่ 45/2566

โครงการศิลปหัถตกรรมฯ ราคาที่เสนอ 500.-บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 500.-บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 ค่าจ้างท้าป้ายไวนิล รร.ศึกษาพิเศษ 1,155.00            1,155.00         เฉพาะเจาะจง ร้านครูยิ้น ร้านครูยิ้น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอจ้าง เลขที่ 46/2566

โครงการศิลปหัถตกรรมฯ ราคาที่เสนอ 1,155.- บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 1,155.-บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ รร.ทุ่งขวัญแก้ว 2,000.00            2,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทรื ธรณีสุข นางสาวพัชรินทร์ ธรณีสุข มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอจ้าง เลขที่ 47/2566

โครงการศิลปหัถตกรรมฯ ราคาที่เสนอ 2,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 2,000.-บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2565

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3

วันท่ี  29 เดือน ธันวำคม พ.ศ.2565
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8 ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ รร.บ้านน้้าบ่อ 2,000.00            2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายชัยยา กลางบน นายชัยยา กลางบน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอจ้าง เลขที่ 48/2566

โครงการศิลปหัถตกรรมฯ ราคาที่เสนอ 2,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 2,000.-บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 ค่าจ้างท้าพุ่มดอกไม้สด 1,800.00            1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีมาลัย ร้านศรีมาลัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอจ้าง เลขที่ 50/2566

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ราคาที่เสนอ 1,800.-บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 1,800.-บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 28,100.00          28,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกอบทรัพย์ ร้านกอบทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 6/2566

ราคาที่เสนอ28,100.-บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 28,100.-บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 ค่าซ้ือวัสดุโครงการศิลปหัตถกรรมฯ 56,622.00          56,622.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกอบทรัพย์ ร้านกอบทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 7/2566

ราคาที่เสนอ 56,622.-บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 56,622.-บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

12 ค่าซ้ือวัสดุโครงการศิลปหัตถกรรมฯ 4,605.00            4,605.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกอบทรัพย์ ร้านกอบทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอซ้ือ เลขที่ 54/2566

(เชือก อุปกรณ์ในการจัดท้าฐาน) ราคาที่เสนอ 4,605.-บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,605.-บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

13 ค่าซ้ือวัสดุในการจัดสอบ 7,430.00            7,430.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกอบทรัพย์ ร้านกอบทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 8/2566

โครงการสรรหาพนักงานราชการ ราคาที่เสนอ 7,430.-บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,430.-บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2565

ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ภายในวงเงินงบประมาณ

14 ค่าจ้างท้าตรายาง 280.00              280.00           เฉพาะเจาะจง ร้านลือชา ร้านลือชา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอจ้าง เลขที่ 57/2566

รอง รก.ลูกเสือ ราคาที่เสนอ 280.- บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 280.- บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 ค่าจ้างท้าป้ายไวนิลโครงการสรรหา 1,550.00            1,550.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก้าวหน้าการพิมพ์ ร้านก้าวหน้าการพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอจ้าง เลขที่ 58/2566

พนักงานราชการ ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ราคาที่เสนอ 1,550-บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 1,550.-บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
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16 ค่าจ้างท้าข้อสอบและผลิตชุดข้อสอบ 60,000.00          60,000.00       เฉพาะเจาะจง ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 6/2566

โครงการสรรหาพนักงานราชการ ราคาที่เสนอ60,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 60,000.-บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565

ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ภายในวงเงินงบประมาณ

17 ค่าซ้ือน้้าด่ืมชนิดขวด 420.00              420.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบ่าวบริการ ร้านบ่าวบริการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอซ้ือ เลขที่ 60/2566

เพื่อบริการผู้มาติดต่อ สพป.นศ.3 ราคาที่เสนอ 420.- บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 420.- บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

18 ค่าซ้ือวัสดุส้านักงาน 2,340.00            2,340.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกอบทรัพย์ ร้านกอบทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอซ้ือ เลขที่ 61/2566

(ยาฆ่าหญ้า) ราคาที่เสนอ 2,340.- บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,340.- บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

19 ค่าซ้ือดรัมสี Brother 5,200.00            5,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแตงมินิมาร์ท ร้านแตงมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส้ังซ้ือ เลขที่ 12/2566

7440-0209-0001-2/64 ราคาที่เสนอ 5,200.- บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,200.- บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

20 ค่าซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,020.00            7,020.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกอบทรัพย์ ร้านกอบทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส้ังซ้ือ เลขที่ 9/2566

จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ราคาที่เสนอ 7,020.- บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,020- บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

21 ค่าซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาครู 3,195.00            3,195.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกอบทรัพย์ ร้านกอบทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอซ้ือ เลขที่ 64/2566

ทั้งระบบ . ราคาที่เสนอ 3,195บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,195.-บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

22 ค่าซ้ือวัสดุส้านักงานจัดโต๊ะถวาย 7,550.00            7,550.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกอบทรัพย์ ร้านกอบทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 10/2566

พระพร ราคาที่เสนอ 7,055.- บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 7,055.- บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่  23 ธันวาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

23 ค่าซ้ือโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 468,800.00        468,800.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ตรังไม้ยางพารา บจก.ตรังไม้ยางพารา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 11/2566

ประจ้าปีงบประมาณ 2566 ราคาที่เสนอ 468,800.-บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 468,800.-บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
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24 ขอจ้างพนักงานขับรถยนต์ 26,400.00          26,400.00       เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์  สารักษ์ นายวิรัตน์  สารักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รายงานขอจ้าง เลขที่ 68/2566

ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. 31 ม.ีค.2566 ราคาที่เสนอ 26,400.-บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 26,400.-บาท และเสนอราคาต้่าสุด ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
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