
 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ต.ค.-62
1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 332,472.00        332,472.00   เฉพำะเจำะจง หจก.เชวงว่องวำณิช 332,472.00    หจก.เชวงว่องวำณิช 332,472.00     อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2563

ลว.9 ตุลำคม 2562
2 จัดซ้ือค่ำวัสดุส ำนักงำน 112,920.00        112,920.00   เฉพำะเจำะจง หจก.เชวงว่องวำณิช 112,920.00    หจก.เชวงว่องวำณิช 112,920.00     อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2563

ลว.9 ตุลำคม 2562
พ.ย.-62

1 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ 990.00              990.00         เฉพำะเจำะจง เอส.เค.คอมพิวเตอร์ 990.00          เอส.เค.คอมพิวเตอร์ 990.00           อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 1/2563
ลว18 พฤศจิกำยน 2562

2 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,250.00           2,250.00      เฉพำะเจำะจง สิริเคร่ืองเย็น 2,250.00        สิริเคร่ืองเย็น 2,250.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 2/2563
ลว18 พฤศจิกำยน 2562

3 จ้ำงท ำตรำยำง 1,040.00           1,040.00      เฉพำะเจำะจง สุชำติตรำยำง 1,040.00        สุชำติตรำยำง 1,040.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 3/2563
ลว.18 พฤศจิกำยน 2562

4 จ้ำงซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข.3100 น.ศ 4,230.00           4,230.00      เฉพำะเจำะจง บ.สยำมออโต้เซ็นเตอร์ 4,230.00        บ.สยำมออโต้เซ็นเตอร์ 4,230.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 4/2563
จ ำกัด จ ำกัด ลว. 19 พฤศจิกำยน 2562

5 จ้ำงซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข.3100 น.ศ 7,960.00           7,960.00      เฉพำะเจำะจง บ.สยำมออโต้เซ็นเตอร์ 7,960.00        บ.สยำมออโต้เซ็นเตอร์ 7,960.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 5/2563
จ ำกัด จ ำกัด ลว. 19 พฤศจิกำยน 2562

ธ.ค.-62
1 จ้ำงซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข 5541 5,653.88           5,653.88      เฉพำะเจำะจง บ.สยำมออโต้เซ็นเตอร์ 5,653.88        บ.สยำมออโต้เซ็นเตอร์ 5,653.88        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 6/2563

จ ำกัด จ ำกัด ลว. 3 ธันวำคม 2562 2562
2 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 24,000.00          24,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยอภิสิทธ์ิ  นิระโส 24,000.00      นำยอภิสิทธ์ิ  นิระโส 24,000.00       อยู่ในวงเงินงบประมำณ ลงวันท่ี  3 ธันวำคม 2562

นำงรัตน  มีแย้ม นำงรัตน  มีแย้ม
3 ซ้ือวัสดุโครงกำร 500.00              500.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เชวงว่องวำณิช 500.00          หจก.เชวงว่องวำณิช 500.00           อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 3/2563

ลว. 9 ธันวำคม 2562
4 ซ้ือวัสดุประชุม 1,140.00           1,140.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เชวงว่องวำณิช 1,140.00        หจก.เชวงว่องวำณิช 1,140.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 4/2563

ลว. 9 ธันวำคม 2562
5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3 รำยกำร 6,906.00           6,906.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เชวงว่องวำณิช 6,906.00        หจก.เชวงว่องวำณิช 6,906.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 5/2563

ลว. 17 ธันวำคม 2562
6 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 2 รำยกำร 1,732.00           1,170.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนซีร็อคเซ็นเตอร์ 1,170.00        ร้ำนซีร็อคเซ็นเตอร์ 1,170.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 7/2563

ลว. 17 ธันวำคม 2562
7 จ้ำงท ำพำนพุ่ม 1,000.00           1,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนอัญชลีฟรำวเวอร์ 1,000.00        ร้ำนอัญชลีฟรำวเวอร์ 1,000.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 8/2563

ลว. 17 ธันวำคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

จ าแนกเป็นรายเดือน ตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 
รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

8 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ 800.00              800.00         เฉพำะเจำะจง เอส.เค. คอมพิวเตอร์ 800.00          เอส.เค. คอมพิวเตอร์ 800.00           อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 9/2563
ลว.19 ธันวำคม 2563

9 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 3,527.10           3,527.10      เฉพำะเจำะจง นำงสุจิรำ วชิรวรรณ 3,527.10        นำงสุจิรำ  วชิรวรรณ 3,527.10        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ลว. 19 ธันวำคม 2563

10 จ้ำงซ่อมรถยนต์ทะเบียน 4725 12,900.00          12,900.00     เฉพำะเจำะจง บ.สยำมออโต้เซ็นเตอร์ 12,900.00      บ.สยำมออโต้เซ็นเตอร์ 12,900.00       อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 10/2563
จ ำกัด จ ำกัด ลว.19 ธันวำคม 2563

ม.ค.-63
1 จ้ำงเหมำบริกำร 24,000.00          24,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยอภิสิทธ์ิ  นิระโส 24,000.00      นำยอภิสิทธ์ิ  นิระโส 24,000.00       อยู่ในวงเงินงบประมำณ ลงวันท่ี 2 มกรำคม 2563

นำงรัตน  มีแย้ม นำงรัตน  มีแย้ม
2 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 4,805.55           4,805.55      เฉพำะเจำะจง ร้ำนซีร็อคเซ็นเตอร์ 4,805.55        ร้ำนซีร็อคเซ็นเตอร์ 4,805.55        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 11/2563

ลว.2 มกรำคม  2563
3 จ้ำงตัดสต๊ิกเกอร์ 600.00              600.00         เฉพำะเจำะจง ชำติโฆษณำ 600.00          ชำติโฆษณำ 600.00           อยู่ในวงเงินงบประมำณ ลงวันท่ี 15 มกรำคม 2563

4 จ้ำงจัดท ำท ำเนียบ 3,500.00           3,500.00      เฉพำะเจำะจง ชำติโฆษณำ 3,500.00        ชำติโฆษณำ 3,500.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ลงวันท่ี 15 มกรำคม 2563

5 จัดซ้ือวัสดุวันเด็ก 50,000.00          50,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนลิมำร์ 50,000.00      ร้ำนลิมำร์ 50,000.00       อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 6/2563
 ลว.15 มกรำคม 2563

6 จ้ำงซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข.2965 นศ 2,500.00           2,500.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทสยำมออโต้เซ็นเตอร์ 2,500.00        บริษัทสยำมออโต้เซ็นเตอร์ 2,500.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 12/2563
ลว.18 มกรำคม  2563

7 จ้ำงซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข.3664 นศ. 2,900.00           2,900.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทสยำมออโต้เซ็นเตอร์ 2,900.00        บริษัทสยำมออโต้เซ็นเตอร์ 2,900.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 13/2563
ลว.18 มกรำคม  2563

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 7 รำยกำร 53,804.00          53,804.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เชวงว่องวำณิช 53,804.00      หจก.เชวงว่องวำณิช 53,804.00       อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 7/2563
ลว.23 มกรำคม  2563

ก.พ.-63
1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 24,000.00 24,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอภิสิทธ์ิ  นิระโส 24,000.00 นำยอภิสิทธ์ิ  นิระโส 24,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมำณ ลงวันท่ี 4 กุมภำพันธ์ 2563

นำงรัตน  มีแย้ม นำงรัตน  มีแย้ม
2 ค่ำจ้ำงท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จักรภัทรกำรพิมพ์ 4,000.00 หจก.จักรภัทรกำรพิมพ์ 4,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 14/2563

ลว.4 กุมภำพันธ์   2563
3 จ้ำงซ่อมรถยนต์ทะเบียนนข.2965 9,500.00 9,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทสยำมออโต้เซ็นเตอร์ 9,500.00 บริษัทสยำมออโต้เซ็นเตอร์ 9,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 15/2563

ลว.6 กุมภำพันธ์   2563
4 จ้ำงซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข.5541 2,053.33 2,053.33 เฉพำะเจำะจง บริษัทสยำมออโต้เซ็นเตอร์ 2,053.33 บริษัทสยำมออโต้เซ็นเตอร์ 2,053.33 อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 16/2563

ลว.6 กุมภำพันธ์   2563
5 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 19,600.00 19,600.00 เฉพำะเจำะจง 19,600.00 19,600.00 อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 17/2563

ลว.6 กุมภำพันธ์   2563



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

6 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 6 รำยกำร 15,405.00 15,405.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนซีร็อคเซ็นเตอร์ 15,405.00 ร้ำนซีร็อคเซ็นเตอร์ 15,405.00 อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 18/2563
ลว.7 กุมภำพันธ์   2563

7 จ้ำงท ำไวนิล 3รำยกำร 4,218.55 4,218.55 เฉพำะเจำะจง ตำอู๊ดโฆษณำ 4,218.55 ตำอู๊ดโฆษณำ 4,218.55 อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 19/2563
ลว.18 กุมภำพันธ์   2563

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 279,880.00 279,880.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชวงว่องวำณิช 279,880.00 หจก.เชวงว่องวำณิช 279,880.00 อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 8/2563
ลว.20 กุมภำพันธ์   2563

9 จ้ำงซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข.5541 นศ. 10,160.00 10,160.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทสยำมออโต้เซ็นเตอร์ 10,160.00 บริษัทสยำมออโต้เซ็นเตอร์ 10,160.00 อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 20/2563
ลว.20กุมภำพันธ์   2563

มี.ค.-63
1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 24,000.00          24,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยอภิสิทธ์ิ  นิระโส 24,000.00      นำยอภิสิทธ์ิ  นิระโส 24,000.00       อยู่ในวงเงินงบประมำณ ลงวันท่ี 24 มีนำคม 2563

นำงรัตน  มีแย้ม นำงรัตนำ  มีแย้ม
2 จ้ำงจัดท ำตรำยำง 1,305.00           1,305.00      เฉพำะเจำะจง สุชำติตรำยำง 1,305.00        สุชำติตรำยำง 1,305.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 21/2563

ลว. 24 มีนำคม   2563
3 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 4 รำยกำร 10,794.45          10,794.45     เฉพำะเจำะจง ร้ำนซีร็อคเซ็นเตอร์ 10,794.45      ร้ำนซีร็อคเซ็นเตอร์ 10,794.45       อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 22/2563

ลว. 24 มีนำคม   2563
4 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,300.00           1,300.00      เฉพำะเจำะจง เอส.เค.คอมพิวเตอร์ 1,300.00        เอส.เค.คอมพิวเตอร์ 1,300.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 23/2563

ลว. 24 มีนำคม   2563
5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2 รำยกำร 1,545.00           1,545.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เชวงว่องวำณิช 1,545.00        หจก.เชวงว่องวำณิช 1,545.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 9/2563

ลว.27 มีนำคม    2563
เม.ย.-63

1 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1,521.45           1,521.45      เฉพำะเจำะจง ร้ำนซีร็อคเซ็นเตอร์ 1,521.45        ร้ำนซีร็อคเซ็นเตอร์ 1,521.45        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 24/2563
ลว. 1 เมษำยน  2563

2 จ้ำงท ำไวนิล 5,217.00           5,217.00      เฉพำะเจำะจง ตำอู๊ดโฆษณำ 5,217.00        ตำอู๊ดโฆษณำ 5,217.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 25/2563
ลว. 1 เมษำยน   2563

3 จ้ำงเหมำบริกำร 24,000.00          24,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยอภิสิทธ์ิ  นิระโส 24,000.00      นำยอภิสิทธ์ิ  นิระโส 24,000.00       อยู่ในวงเงินงบประมำณ ลงวันท่ี 1 เมษำยน 2563
นำงรัตน  มีแย้ม นำงรัตน  มีแย้ม

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3 รำยกำร 29,030.00          29,030.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เชวงว่องวำณิช 29,030.00      หจก.เชวงว่องวำณิช 29,030.00       อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 10/2563
ลว.2 เมษำยน     2563

5 ซ้ือวัสดุโครงกำร2 รำยกำร 15,841.00          15,841.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เชวงว่องวำณิช 15,841.00      หจก.เชวงว่องวำณิช 15,841.00       อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 11/2563
ลว.2 เมษำยน     2563

6 จ้ำงท ำตรำยำง 420.00              420.00         เฉพำะเจำะจง สุชำติตรำยำง 420.00          สุชำติตรำยำง 420.00           อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 26/2563
ลว. 8 เมษำยน   2563

7 จ้ำงซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข. 12,397.02          12,397.02     เฉพำะเจำะจง บริษัทสยำมออโต้เซ็นเตอร์ 12,397.02      บริษัทสยำมออโต้เซ็นเตอร์ 12,397.02       อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 27/2563
ลว. 8 เมษำยน   2563



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

8 จ้ำงซ่อมแอร์ 1,100.00           1,100.00      เฉพำะเจำะจง นำยมำนะ  แก้วช่วย 1,100.00        นำยมำนะ  แก้วช่วย 1,100.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 28/2563
ลว. 71 เมษำยน   2563

9 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 7,000.00           7,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยอภิสิทธ์ิ นิระโส 7,000.00        นำยอภิสิทธ์ิ นิระโส 7,000.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ลงวันท่ี 20 เมษำยน 2563

10 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 2185.65 2185.65 เฉพำะเจำะจง ร้ำนซีร็อคเซ็นเตอร์ 2185.65 ร้ำนซีร็อคเซ็นเตอร์ 2185.65 อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 29/2563
ลว. 20 เมษำยน   2563

11 จ้ำงพิมพ์ข้อสอบ 444660 444660 เฉพำะเจำะจง ประยูรกำรพิมพ์ 444660 ประยูรกำรพิมพ์ 444660 อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 30/2563
ลว. 20 เมษำยน   2563

พ.ค.-63
1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 24,000.00          24,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยอภิสิทธ์ิ นิระโส 24,000.00      นำยอภิสิทธ์ิ นิระโส 24,000.00       อยู่ในวงเงินงบประมำณ ลงวันท่ี 6 พฤษภำคม 2563

นำงรัตนำ  มีแย้ม นำงรัตนำ  มีแย้ม
2 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 14,800.00          14,800.00     เฉพำะเจำะจง หจก.จักรภัทรกำรพิมพ์ 14,800.00      หจก.จักรภัทรกำรพิมพ์ 14,800.00       อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 31/2563

ลว. 14 พฤษภำคม   2563
3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,900.00           2,900.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เชวงว่องวำณิช 2,900.00        หจก.เชวงว่องวำณิช 2,900.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 12/2563

ลว.14  พฤษภำคม 2563
4 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3 รำยกำร 1,800.00           1,800.00      เฉพำะเจำะจง เอส.เค.คอมพิวเตอร์ 1,800.00        เอส.เค.คอมพิวเตอร์ 1,800.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 32/2563

ลว. 19 พฤษภำคม   2563
มิ.ย.-63

1 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 4 รำยกำร 8,523.00           8,523.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนซีร็อคเซ็นเตอร์ 8,523.00        ร้ำนซีร็อคเซ็นเตอร์ 8,523.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 33/2563
ลว. 1 มิถุนำยน   2563

2 จ้ำงท ำตรำยำง 2 รำยกำร 1,320.00           1,320.00      เฉพำะเจำะจง สุชำติตรำยำง 1,320.00        สุชำติตรำยำง 1,320.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 34/2563
ลว. 1 มิถุนำยน   2563

3 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพร้ินเตอร์ 400.00              400.00         เฉพำะเจำะจง เอส.เค.คอมพิวเตอร์ 400.00          เอส.เค.คอมพิวเตอร์ 400.00           อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 35/2563
ลว. 1 มิถุนำยน   2563

4 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 2 รำยกำร 2,500.00           2,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยมำนะ  แก้วช่วย 2,500.00        นำยมำนะ  แก้วช่วย 2,500.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 36/2563
ลว. 1 มิถุนำยน   2563

5 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 24,000.00          24,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยอภิสิทธ์ิ นิระโส 24,000.00      นำยอภิสิทธ์ิ นิระโส 24,000.00       อยู่ในวงเงินงบประมำณ ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน 2563
นำงรัตนำ มีแย้ม นำงรัตนำ มีแย้ม

6 ซ้ือวัสดุโครงกำร 2 รำยกำร 18,776.00          18,776.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เชวงว่องวำณิช 18,776.00      หจก.เชวงว่องวำณิช 18,776.00       อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 13/2563
ลงวันท่ี 5 มิถุนำยน 2563

7 จ้ำงซ่อมรถยนต์ทะเบียน กต.5628 นศ. 3,022.22           3,022.22      เฉพำะเจำะจง บริษัทสยำมออโต้เซ็นเตอร์ 3,022.22        บริษัทสยำมออโต้เซ็นเตอร์ 3,022.22        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 37/2563
ลว. 9 มิถุนำยน   2563

8 จ้ำงซ่อมรถยนต์ทะเบียน กต.5628 นศ. 24,800.00          24,800.00     เฉพำะเจำะจง บริษัทสยำมออโต้เซ็นเตอร์ 24,800.00      บริษัทสยำมออโต้เซ็นเตอร์ 24,800.00       อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 38/2563
ลว. 26 มิถุนำยน   2563



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

9 จ้ำงท ำไวนิล 1,200.00           1,200.00      เฉพำะเจำะจง ตำอู๊ดโฆษณำ 1,200.00        ตำอู๊ดโฆษณำ 1,200.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 39/2563
ลว. 30 มิถุนำยน   2563

10 จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ 600.00              600.00         เฉพำะเจำะจง หจก.จักรภัทรกำรพิมพ์ 600.00          หจก.จักรภัทรกำรพิมพ์ 600.00           อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 40/2563
ลว. 30 มิถุนำยน   2563

11 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพร้ินเตอร์ 1,390.00           1,390.00      เฉพำะเจำะจง เอส.เค.คอมพิวเตอร์ 1,390.00        เอส.เค.คอมพิวเตอร์ 1,390.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 41/2563
ลว. 30 มิถุนำยน   2563

ก.ค.-63
1 จ้ำงซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข.3100  นศ. 29,390.23          29,390.23     เฉพำะเจำะจง บ.เซ้ำท์เทอร์น โอโตเซลส์ 29,390.23      บ.เซ้ำท์เทอร์น โอโตเซลส์ 29,390.23       อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 42/2563

จ ำกัด จ ำกัด ลว. 1 กรกฎำคม    2563
2 จ้ำงซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข..3100 นศ. 22,000.00          22,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัทสยำมออโต้เซ็นเตอร์ 22,000.00      บริษัทสยำมออโต้เซ็นเตอร์ 22,000.00       อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 43/2563

ลว. 1 กรกฎำคม    2563
3 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 24,000.00          24,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยอภิสิทธ์ิ นิระโส 24,000.00      นำยอภิสิทธ์ิ นิระโส 24,000.00       อยู่ในวงเงินงบประมำณ ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2563

นำงรัตนำ  มีแย้ม นำงรัตนำ  มีแย้ม
4 จ้ำงซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข.3664 นศ. 2,160.33           2,160.33      เฉพำะเจำะจง บริษัทโตโยต้ำ นครศรีฯ 2,160.33        บริษัทโตโยต้ำ นครศรีฯ 2,160.33        อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 44/2563

จ ำกัด จ ำกัด ลว.8 กรกฎำคม   2563

นางสุพัตรา  จิตโสภา ผู้รายงานข้อมูล


