
 
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัด 
ซ้ือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝกึหัด 28,637 28,637 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณิชชาเอดดูเคชั่น 
กรุ๊ป 

28,637 บริษัท ณิชชาเอดดูเคชั่น กรุ๊ป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 1/2564 
5 ต.ค. 2563 

2 จัดซื้อวัสดุการศึกษา  
(โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรียน) 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอบีออฟฟิศเมท 10,000 หจก.เอบีออฟฟิศเมท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 2/2564 
30 ต.ค. 2563 

3 จัดจ้างเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู  
เดือนตุลาคม  (งบจัดสรรและเบิกจา่ย สพป.นค 1) 

642 642 เฉพาะเจาะจง บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) 642 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

จ้าง 1/2564 
1 ต.ค. 2563 

          

          

          

รวมเงินงบประมาณ 39,279    



 
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัด 
ซ้ือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อขาตั้งอัพนำเสนอ+ค่าออกแบบป้ายไวนิล 
(โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 

3,800 3,800 เฉพาะเจาะจง ร้านพั้นซ์กราฟฟิคแอนดิโพโต ้ 3,800 ร้านพั้นซ์กราฟฟิคแอนดิโพโต้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 3/2564 
5 พ.ย. 2563 

2 จัดจ้างเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู  
เดือนพฤศจิกายน  (งบจัดสรรและเบิกจา่ย สพป.นค 1) 

1,284 1,284 เฉพาะเจาะจง บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) 1,284 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

จ้าง 2/2564 
1 พ.ย. 2563 

          

          

          

          

รวมเงินงบประมาณ 5,084    



 
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัด 
ซ้ือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อก้อนเห็ดฟาง+พันธุ์ลูกกบ+พันธุ์ลกูปลาหมอปลา
ช่อน(โครงการอาหารกลางวัน จากมูลนธิิเฉลิมขวัญ) 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์  พลตื้อ 12,000 นายกิตติศักดิ์  พลตื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 4/2564 
9 ธ.ค. 2563 

2 จัดจ้างเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู  
เดือนธันวาคม  (งบจัดสรรและเบิกจา่ย สพป.นค 1) 

1,284 1,284 เฉพาะเจาะจง บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) 1,284 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

จ้าง 3/2564 
1 ธ.ค. 2563 

          

          

          

          

รวมเงินงบประมาณ 13,284    



 
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 ประจำเดือน มกราคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัด 
ซ้ือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
(โครงการส่งเสริมสุขภาพการบริการห้องเรียนห้องส้วม) 

1,825 1,825 เฉพาะเจาะจง ร้านมารวยการค้า 1,825 ร้านมารวยการค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 5/2564 
8 ม.ค. 2564 

2 จัดซื้อชุดตะแกรงคัดแยกขวดพลาสติก ชั้นเหล็กวางถัง
ขยะพร้อมถัง (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์) 

13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง นายบวัแสง  แสนรินทร ์ 13,000 นายบวัแสง  แสนรินทร ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 6/2564 
22 ม.ค. 2564 

3 จัดจ้างเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู  
เดือนมกราคม  (งบจัดสรรและเบิกจ่าย สพป.นค 1) 

1,284 1,284 เฉพาะเจาะจง บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) 1,284 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

จ้าง 4/2564 
15 ม.ค. 2564 

          

          

          

รวมเงินงบประมาณ 16,109    



 
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัด 
ซ้ือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดจ้างเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู  
เดือนกุมภาพันธ์  (งบจัดสรรและเบิกจา่ย สพป.นค 1) 

1,284 1,284 เฉพาะเจาะจง บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) 1,284 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

จ้าง 5/2564 
1 ก.พ. 2564 

          

          

          

รวมเงินงบประมาณ 1,284    



 
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 ประจำเดือน มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัด 
ซ้ือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
(โครงการส่งเสริมสุขภาพการบริการห้องพยาบาล) 

1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง ร้านยาสังคม 1,400 ร้านยาสังคม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 7/2564 
5 มี.ค. 2564 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
(โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา) 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 
จำกัด 

20,000 บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 
จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 8/2564 
10 มี.ค. 2564 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
(โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมผู้เรียน) 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง ร้านแพรวาพิทยา 7,500 ร้านแพรวาพิทยา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 9/2564 
25 มี.ค. 2564 

4 จัดจ้างเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู  
เดือนมีนาคม  (งบจัดสรรและเบิกจา่ย สพป.นค 1) 

1,284 1,284 เฉพาะเจาะจง บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) 1,284 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

จ้าง 6/2564 
1 มี.ค. 2564 

5 จัดจ้างค่าบริการซ่อมคอมพวิเตอร ์
(โครงการค่ายวิชาการ) 

700 700 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์สังคม 700 หจก.แอดไวซ์สังคม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

จ้าง 7/2564 
1 มี.ค. 2564 

          

รวมเงินงบประมาณ 30,884    



 
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 ประจำเดือน เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัด 
ซ้ือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดจ้างเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู  
เดือนเมษายน  (งบจัดสรรและเบิกจ่าย สพป.นค 1) 

1,284 1,284 เฉพาะเจาะจง บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) 1,284 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

จ้าง 8/2564 
1 เม.ย. 2564 

          

          

          

รวมเงินงบประมาณ 1,284    



 
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัด 
ซ้ือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC) 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 
จำกัด 

20,000 บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 
จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 10/2564 
7 พ.ค. 2564 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมตกแต่งห้องเรียน) 

24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 
จำกัด 

24,000 บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 
จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 11/2564 
31 พ.ค. 2564 

3 จัดซื้อหญ้าเทียม 
(โครงการพัฒนาห้องสมุด) 

3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 
จำกัด 

3,600 บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 
จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 12/2564 
31 พ.ค. 2564 

4 จัดจ้างเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู  
เดือนพฤษภาคม  (งบจัดสรรและเบิกจ่าย สพป.นค 1) 

1,284 1,284 เฉพาะเจาะจง บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) 1,284 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

จ้าง 9/2564 
1 พ.ค. 2564 

          

          

รวมเงินงบประมาณ 48,884    



แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 

 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัด 
ซ้ือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ ใน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
(งบจัดสรรและเบิกจ่ายระบบ EGP สพป.นค 1) 

126,000 126,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท นำคุณ จำกัด 126,000 บริษัท นำคุณ จำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 13/2564 
10 มิ.ย. 2564 

2 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ก่อนประถมศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล (งบจัดสรรและเบิกจา่ยระบบ EGP สพป.นค 1) 

59,800 59,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีดีคิดส์เอ็ดดูเคชั่น 
จำกัด 

59,800 บริษัท มีดีคิดส์เอ็ดดูเคชั่น 
จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 14/2564 
10 มิ.ย. 2564 

3 จัดซื้อค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ 
(โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีก็อปปี ้ 3,000 ร้านไอทีก็อปปี ้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 15/2564 
2 มิ.ย. 2564 

4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
(โครงการพัฒนาห้องสมุด มุมรักการอ่าน) 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทนิวง่วนแสงไทย 
2003 จำกัด 

16,000 บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 
จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 16/2564 
7 มิ.ย. 2564 

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
(โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน) 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านมารวยการค้า 5,000 ร้านมารวยการค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 17/2564 
11 มิ.ย. 2564 

6 จัดซื้อดิน 12 รถบรรทุก  
(โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์) 

4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ร้านแจ่มเพชรวัสดุกอ่สร้าง 4,200 ร้านแจ่มเพชรวัสดุกอ่สร้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 18/2564 
25 มิ.ย. 2564 

7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน สื่อการเรียนการสอน) 

18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทนิวง่วนแสงไทย 
2003 จำกัด 

18,000 บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 
จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 19/2564 
28 มิ.ย. 2564 

8 จัดซื้อหนังสือยืมเรียนและแบบฝึกหัด  
(โครงการหนังสือยืมเรียนและแบบฝึกหดั) 

90,004 90,004 เฉพาะเจาะจง บริษัทนิวง่วนแสงไทย 
2003 จำกัด 

90,004 บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 
จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 20/2564 
28 มิ.ย. 2564 

9 จัดจ้างเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู  
เดือนมิถุนายน  (งบจัดสรรและเบิกจา่ย สพป.นค 1) 

1,284 1,284 เฉพาะเจาะจง บริษัททีโอที จำกัด 
(มหาชน) 

1,284 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

จ้าง 10/2564 
1 มิ.ย. 2564 

10 จัดจ้างค่าบริการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 
(โครงการจัดบริการสารสนเทศและ ICT) 

500 500 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์สังคม 500 หจก.แอดไวซ์สังคม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

จ้าง 11/2564 
25 มิ.ย. 2564 

รวมเงินงบประมาณ 323,788    



 
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัด 
ซ้ือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมล 
(โครงการจัดบริการสารสนเทศและ ICT ) 

3,210 3,210 เฉพาะเจาะจง บริษัท เว็บเซอร์วิส จำกัด 3,210 บริษัท เว็บเซอร์วิส จำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 21/2564 
2 ก.ค. 2564 

2 จัดซื้ออุปกรณ์ บัตรประจำตัวนกัเรียน 
(โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 

2,924 2,924 เฉพาะเจาะจง เว็บออนไลน์ 2,924 เว็บออนไลน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 22/2564 
2 ก.ค. 2564 

3 จัดจ้างเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู  
เดือนกรกฎาคม  (งบจัดสรรและเบิกจา่ย สพป.นค 1) 

1,284 1,284 เฉพาะเจาะจง บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) 1,284 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

จ้าง 12/2564 
1 ก.ค. 2564 

          

          

          

รวมเงินงบประมาณ 7,418    



 
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัด 
ซ้ือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดจ้างเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู  
เดือนสิงหาคม  (งบจัดสรรและเบิกจา่ย สพป.นค 1) 

1,284 1,284 เฉพาะเจาะจง บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) 1,284 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

จ้าง 13/2564 
1 ส.ค. 2564 

          

          

          

          

          

รวมเงินงบประมาณ 1,284    



 
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 ประจำเดือน กันยายน 2564 

 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัด 

ซ้ือจัด
จ้าง 

(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อหนังสือ ในโครงการรักการอา่นเพือ่แก้ปัญหาการ
อ่านหนังสือไม่ออก 
(งบจัดสรรและเบิกจ่ายระบบ EGP สพป.นค 1) 

200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท นันทิญา ซัพพลาย 
จำกัด 

200,000 บริษัท นันทิญา ซัพพลาย 
จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 23/2564 
1 ก.ย. 2564 

2 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์  
(โครงการค่ายวิชาการ) 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 
จำกัด 

1,500 บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 
จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 24/2564 
6 ก.ย. 2564 

3 จัดจ้างเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู  
เดือนกันยายน  (งบจัดสรรและเบิกจ่าย สพป.นค 1) 

1,284 1,284 เฉพาะเจาะจง บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) 1,284 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

จ้าง 14/2564 
1 ก.ย. 2564 

4 จัดจ้างติดต้ังกล้องวงจรปิด 
 (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้) 

18,500 18,500 เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊คอมเซอร์วิส 18,500 ร้านตุ๊คอมเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

จ้าง 15/2564 
29 ก.ย. 2564 

          

          

รวมเงินงบประมาณ 221,284    


