
 
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัด 
ซ้ือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 

- - - - - - - - - - 

          

          

          

          

          

รวมเงินงบประมาณ - - - - 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัด 
ซ้ือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อกล้องเว็บแคม 
(โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 

1,422 1,422 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็มบีซี คอมมู
นิเคชั่นส์ จำกัด 

1,422 บริษัทเอ็มบีซี คอมมู
นิเคชั่นส์ จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 1/2565 
30 พ.ย. 2564 

2 จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ 
(เบิกผ่านระบบEGP) 

207,000 207,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเค เซลล์ แอนด์ ซัพ
พอร์ต 

207,000 บริษัท บีเค เซลล์ แอนด์ ซัพ
พอร์ต 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

จ้าง 1/2565 
29 พ.ย. 2564 

          

          

          

          

รวมเงินงบประมาณ 208,422    



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัด 
ซ้ือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อเครื่อง Printer Brother (โครงการค่ายวิชาการ) 5,990 5,990 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซส์ังคม 5,990 หจก.แอดไวซส์ังคม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 2/2565 
9 ธ.ค. 2564 

2 จัดซ้ือวัสด ุ (โครงการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด) 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านแพรวาพิทยา 10,000 ร้านแพรวาพิทยา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 3/2565 
17 ธ.ค. 2564 

3 จัดซื้อวัสดุ (โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจกรรม
นักเรียน (วันสำคัญ) ) 

1,670 1,670 เฉพาะเจาะจง หจก. เอบอีอฟฟิศเมท 1,670 หจก. เอบอีอฟฟิศเมท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 4/2565 
24 ธ.ค. 2564 

          

          

          

รวมเงินงบประมาณ 17,660    



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 ประจำเดือน มกราคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัด 
ซ้ือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุ 
(โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)) 

260 260 เฉพาะเจาะจง หจก. เอบอีอฟฟิศเมท 260 หจก. เอบอีอฟฟิศเมท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 6/2565 
21 ม.ค. 2565 

2 จัดซื้อวัสด ุ(โครงการส่งเสริมกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
(ชุมนุม) 

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

ซ้ือ 7/2565 
21 ม.ค. 2565 

3 จัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
(โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก) 

14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง นางเครือวัลย์   กองเข็ม 14,000 นางเครือวัลย์   กองเข็ม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

จ้าง 3/2565 
21 ม.ค. 2565 

4 จัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) 

3,920 3,920 เฉพาะเจาะจง นางเครือวัลย์   กองเข็ม 3,920 นางเครือวัลย์   กองเข็ม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

จ้าง 4/2565 
21 ม.ค. 2565 

          

          

รวมเงินงบประมาณ 28,180    



 
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัด 
ซ้ือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซ้ือวัสดุในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(การ
ให้บริการห้องพยาบาล) 

1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑกานต์  บุ่งเสน่ห ์ 1,600 นางสาวมณฑกานต์  บุ่งเสน่ห ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 11/2565 
11 ก.พ. 2565 

          

          

          

รวมเงินงบประมาณ 1,600    



 
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

ประจำเดือน มีนาคม 2565 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัด 
ซ้ือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุในโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ (วันสำคัญ) 

979 979 เฉพาะเจาะจง หจก. เอบอีอฟฟิศเมท 979 หจก. เอบอีอฟฟิศเมท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 12/2565 
4 มี.ค. 2565 

2 จัดซื้อวัสดุในโครงการทัศนศึกษา 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีพี  ออลล์ 10,000 บมจ.ซีพี  ออลล์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 13/2565 
4 มี.ค. 2565 

3 จัดซื้อวัสดุในโครงการพัฒนางานการเงิน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา  ปัสสาสัย 6,000 นางสาวณัชชา  ปัสสาสัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 14/2565 
4 มี.ค. 2565 

4 จัดซ้ือวัสดุการศึกษาในโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

8,047 8,047 เฉพาะเจาะจง หจก. เอบอีอฟฟิศเมท 8,047 หจก. เอบอีอฟฟิศเมท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 15/2565 
4 มี.ค. 2565 

5 จัดซ้ือวัสดุในโครงการพัฒนาห้องสมุด 4,300 4,300 เฉพาะเจาะจง สังคมการพิมพ์ 4,300 สังคมการพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 16/2565 
4 มี.ค. 2565 

6 จัดซ้ือวัสดุในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นางนลินทิพย์  กาญบุตร 5,000 นางนลินทิพย์  กาญบุตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 17/2565 
23 มี.ค. 2565 

7 จัดซื้อวัสดุในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 12,300 12,300 เฉพาะเจาะจง นายแปลง  ศรียะภูม ิ 12,300 นายแปลง  ศรียะภูม ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 18/2565 
23 มี.ค. 2565 

8 จัดซื้อวัสดุในโครงการพัฒนาบุคลากร(ศึกษาดูงาน) 
และโครงการโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC 

560 560 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา  ปัสสาสัย 560 นางสาวณัชชา  ปัสสาสัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 20/2565 
23 มี.ค. 2565 

9 จัดซ้ือสื่อการสอนโครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้น
สูง GBL (เบิกผ่านระบบEGP) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเป๊ปแอนด์ซีนิค 100,000 ร้านเป๊ปแอนด์ซีนิค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

ซ้ือ 10/2565 
25 มี.ค. 2565 



  
 
 
 

 

10 จัดจ้างค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มในโครงการค่าย
วิชาการ 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางเครือวัลย์   กองเข็ม 7,500 นางเครือวัลย์   กองเข็ม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

จ้าง 5/2565 
4 มี.ค. 2565 

11 จัดจ้างค่าเท่ียงและเครื่องดื่มในโครงการทัศนศึกษา 13,500 13,500 เฉพาะเจาะจง นางเครือวัลย์   กองเข็ม 13,500 นางเครือวัลย์   กองเข็ม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

จ้าง 7/2565 
23 มี.ค. 2565 

12 จัดจ้างเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู  
เดือนมีนาคม-เมษายน (งบจัดสรรและเบิกจ่าย 
( สพป.นค 1) 

2,568 2,568 เฉพาะเจาะจง บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) 2,568 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 

จ้าง 6/2565 
31 มี.ค. 2565 

รวมเงินงบประมาณ 170,754    


