
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ล าดับ
ที ่
  

 
โครงการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่
จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

  

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๑ 
โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ปี
๒๕๖๔ 

๒๑,๔๘๐ ๒๑,๔๘๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศริิ
มงคลโฮมเซ็นเตอร์  
(๒๑,๔๘๐) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศริิ
มงคลโฮมเซ็นเตอร์  
(๒๑,๔๘๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑/๒๕๖๕ 
๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล ใช้ใน
ระบบ DMCโรงเรยีนบงเหนือ
วิทยาคม 

๔๓,๘๐๐ ๔๓,๘๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท แอดไวซ์สวา่ง
แดนดิน จ ากัด 
(๔๓,๘๐๐) 

บริษัท แอดไวซ์สวา่ง
แดนดิน จ ากัด 
(๔๓,๘๐๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒/๒๕๖๕ 
๖ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๓. จ้างเช่าใช้บริการสญัญาณ
อินเตอร์เนต็ ประจ าเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑,๙๗๗.๙๐ ๑,๙๗๗.๙๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติจ ากัด 
(มหาชน) 
(๑,๙๗๗.๙๐) 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติจ ากัด 
(มหาชน) 
(๑,๙๗๗.๙๐) 

การจัดจ้างมคีุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๔/๒๕๖๕ 
๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ล าดับ
ที ่
  

 
โครงการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่
จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

  

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

๑. ปรับปรุงห้องประชุมไผบ่ง
หวาน ปี๒๕๖๔ 

๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิตร
สยามเฟอร์นิเจอร์แฟร์ 
(๓๒,๐๐๐) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
มิตรสยาม
เฟอร์นิเจอร์แฟร์
(๓๒,๐๐๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๓/๒๕๖๕ 
๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๖,๖๕๑ ๖,๖๕๑ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิต
เจริญค้าไม้(๖,๖๕๑) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิต
เจริญค้าไม้(๖,๖๕๑) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๕/๒๕๖๕ 
๑๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า
อาคาร ๒ ปีงบประมาณ
๒๕๖๕ 

๑๐,๑๑๐ ๑๐,๑๑๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิต
เจริญค้าไม้(๑๐,๑๑๐) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิต
เจริญค้าไม้(๑๐,๑๑๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๖/๒๕๖๕ 
๑๒ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔. ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัทเจรญิวิทยา
เครื่องเขียนจ ากดั 
(๓๐,๐๐๐) 

บริษัทเจรญิวิทยา
เครื่องเขียนจ ากดั 
(๓๐,๐๐๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๗/๒๕๖๕ 
๑๗ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕. ปรับพื้นท่ีสนามฟุตบอล
โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสุระ ข าขุนทด 
(๑๒,๐๐๐) 

นายสุระ ข าขุนทด 
(๑๒,๐๐๐) 

การจัดจ้างมคีุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๕/๒๕๖๕ 
๑๙ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๖. พัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัทเจรญิวิทยา
เครื่องเขียนจ ากดั
(๑๒,๐๐๐) 

บริษัทเจรญิวิทยา
เครื่องเขียนจ ากดั
(๑๒,๐๐๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๘/๒๕๖๕ 
๒๖ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่
  

 
โครงการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่
จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
วิธซ้ืีอหรือจ้าง 

  

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

๗. จ้างเช่าใช้บริการสญัญาณ
อินเตอร์เนต็ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑,๙๗๗.๙๐ ๑,๙๗๗.๙๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติจ ากัด 
(มหาชน) 
(๑,๙๗๗.๙๐) 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติจ ากัด 
(มหาชน) 
(๑,๙๗๗.๙๐) 

การจัดจ้างมคีุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๗/๒๕๖๕ 
๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ล าดับ
ที ่
  

 
โครงการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

  

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดยูทา่
คอร์ปเรช่ัน 
(๓๐,๐๐๐) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดยูท่า
คอร์ปเรช่ัน 
(๓๐,๐๐๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๙/๒๕๖๕ 
๓ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพงานพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

สว่างก๊อปปี ้
(๒๐,๐๐๐) 

สว่างก๊อปปี ้
(๒๐,๐๐๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑๐/๒๕๖๕ 
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๓. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

สว่างก๊อปปี ้
(๑๕,๐๐๐) 

สว่างก๊อปปี ้
(๑๕,๐๐๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑๑/๒๕๖๕ 
๒๗ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๔. จ้างเช่าใช้บริการสญัญาณ
อินเตอร์เนต็ ประจ าเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑,๙๗๗.๙๐ ๑,๙๗๗.๙๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติจ ากัด 
(มหาชน) 
(๑,๙๗๗.๙๐) 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติจ ากัด 
(มหาชน) 
(๑,๙๗๗.๙๐) 

การจัดจ้างมคีุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๘/๒๕๖๕ 
๑ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๕. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอืน่ 

๔๙๙,๒๐๐ ๔๙๙,๒๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้าน 
2021 
(๔๙๙,๒๐๐) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บ้าน 2021 
(๔๙๙,๒๐๐) 

การจัดจ้างมคีุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๖/๒๕๖๕ 
๙ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ล าดับ
ที ่
  

 
โครงการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
  

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

๑. พัฒนาห้องปฏิบัติการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิต
เจริญค้าไม ้
(๑๐,๐๐๐) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิต
เจริญค้าไม ้
(๑๐,๐๐๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑๒/๒๕๖๕ 
๑๐ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๒. ประชาคมอาเซียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

สว่างก๊อปปี้ 
(๒๖,๐๐๐) 

สว่างก๊อปปี้
(๒๖,๐๐๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑๓/๒๕๖๕ 
๓๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๓. จ้างเช่าใช้บริการสญัญาณ
อินเตอร์เนต็ ประจ าเดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑,๙๗๗.๙๐ ๑,๙๗๗.๙๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติจ ากัด 
(มหาชน) 
(๑,๙๗๗.๙๐) 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติจ ากัด 
(มหาชน) 
(๑,๙๗๗.๙๐) 

การจัดจ้างมคีุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑๑/๒๕๖๕ 
๔ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ล าดับ
ที ่
  

 
โครงการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

  

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

๑. ป้องกันอัคคีภัยภายใน
โรงเรียน ปี๒๕๖๕ 

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านกิตติชัยอุปกรณ ์
(๑๘,๐๐๐) 

ร้านกิตติชัยอุปกรณ์
(๑๘,๐๐๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑๔/๒๕๖๕ 
๓ กุมภาพันธ์พ.ศ. 
๒๕๖๕   

๒ ปรับพื้นท่ีบริเวณรอบสนาม
ฟุตบอลและบริเวณหลัง
อาคารเรยีน อาคาร ๒ 

๑๖,๔๐๐ ๑๖,๔๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสะไกร ค าควร 
(๑๖,๔๐๐) 

นายสะไกร ค าควร 
(๑๖,๔๐๐) 

การจัดจ้างมคีุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑๐/๒๕๖๕ 
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๓. ปรับปรุงประตูฟตุบอล
ส าหรับการแข่งขันฟุตบอล 
๑๑ คน 

๑๑,๒๐๒ ๑๑,๒๐๒ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จิต
เจริญค้าไม ้
 (๑๑,๒๐๒) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิต
เจริญค้าไม ้
 (๑๑,๒๐๒) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑๔/๒๕๖๕ 
๘ กุมภาพันธ์พ.ศ. 
๒๕๖๕   

๔. จ้างเช่าใช้บริการสญัญาณ
อินเตอร์เนต็ ประจ าเดือน
กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑,๙๗๗.๙๐ ๑,๙๗๗.๙๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติจ ากัด 
(มหาชน) 
(๑,๙๗๗.๙๐) 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติจ ากัด 
(มหาชน) 
(๑,๙๗๗.๙๐) 

การจัดจ้างมคีุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑๒/๒๕๖๕ 
๑ กุมภาพันธ ์
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ล าดับ
ที ่
  

 
โครงการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

  

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

๑. ห้องเรียนและเขตพืน้ที่
บริการสะอาด 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

สว่างก๊อปปี ้
(๑๐,๐๐๐.) 

สว่างก๊อปปี้
(๑๐,๐๐๐.) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑๖/๒๕๖๕ 
๘ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๒. จัดท าป้ายนิเทศรอบบริเวณ
โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 

๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิต
เจริญค้าไม ้
 (๕,๖๐๐) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิต
เจริญค้าไม ้
 (๕,๖๐๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑๗/๒๕๖๕ 
๒๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๓. ไถปรับพืน้ทีส่นามฟุตบอล ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสะไกร ค าควร 
(๕,๐๐๐) 

นายสะไกร ค าควร 
(๕,๐๐๐) 

การจัดจ้างมคีุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑๔/๒๕๖๕ 
๒๘ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๔. พัฒนาระบบบริหารงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

สว่างก๊อปปี ้
(๓๐,๐๐๐) 

สว่างก๊อปปี้
(๓๐,๐๐๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑๘/๒๕๖๕ 
๒๙ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๕. จ้างเช่าใช้บริการสญัญาณ
อินเตอร์เนต็ ประจ าเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑,๙๗๗.๙๐ ๑,๙๗๗.๙๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติจ ากัด 
(มหาชน) 
(๑,๙๗๗.๙๐) 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติจ ากัด 
(มหาชน) 
(๑,๙๗๗.๙๐) 

การจัดจ้างมคีุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑๖/๒๕๖๕ 
๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ล าดับ
ที ่
  

 
โครงการทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

  

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

๑. 
 
 

ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล
ชายหาด 

๓๓,๓๗๔ ๓๓,๓๗๔ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิต
เจริญค้าไม ้
 (๓๓,๓๗๔) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิต
เจริญค้าไม ้
 (๓๓,๓๗๔) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒๐/๒๕๖๕ 
๒๘ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๒. จ้างเช่าใช้บริการสญัญาณ
อินเตอร์เนต็ ประจ าเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑,๙๗๗.๙๐ ๑,๙๗๗.๙๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติจ ากัด 
(มหาชน) 
(๑,๙๗๗.๙๐) 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติจ ากัด 
(มหาชน) 
(๑,๙๗๗.๙๐) 

การจัดจ้างมคีุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑๗/๒๕๖๕ 
๑ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๓. หนังสอืเรียน ตามนโยบาย
เรียนฟรี๑๕ ปีอย่างมี
คุณภาพ ปีการศึกษา๒๕๖๕ 

๒๗๔,๕๕๒ ๒๗๔,๕๕๒ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เพิ่มพูนศึกษา
ภัณฑ์จ ากัด 
(๒๗๔,๕๕๒) 

บริษัท เพิ่มพูนศึกษา
ภัณฑ์จ ากัด 
 (๒๗๔,๕๕๒) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑๙/๒๕๖๕ 
๑๒ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ล าดับ
ที ่
  

 
โครงการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

  

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

๑. 
 
 
 

วัสดุส านักงาน ๖,๔๗๗ ๖,๔๗๗ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์จ ากัด (มหาชน) 
 (๖,๔๗๗) 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์จ ากัด (มหาชน)  
(๖,๔๗๗) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒๑/๒๕๖๕ 
๑๗ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. หมึกพิมพ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ ๘,๘๒๐ ๘,๘๒๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท แอดไวซ์สวา่ง
แดนดินจ ากัด  
(๘,๘๒๐) 

บริษัท แอดไวซ์สวา่ง
แดนดินจ ากัด 
(๘,๘๒๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒๒/๒๕๖๕ 
๑๘ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓. ชุดเคร่ืองขยายเสียงพร้อม
กับล าโพง 

๓๐,๙๘๕ ๓๐,๙๘๕ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านไทมุก
อิเล็กทรอนิคส ์ 
(๓๐,๙๘๕) 

ร้านไทมุก
อิเล็กทรอนิคส์
(๓๐,๙๘๕) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒๓/๒๕๖๕ 
๑๙ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔. วัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัทเจรญิวิทยา
เครื่องเขียนจ ากดั 
(๕๐,๐๐๐) 

บริษัทเจรญิวิทยา
เครื่องเขียนจ ากดั 
(๕๐,๐๐๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒๔/๒๕๖๕ 
๒๐ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕. เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ๑๓,๓๗๕  ๑๓,๓๗๕ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ป.โปรฟิทส์
จ ากัด  (๑๓,๓๗๕) 

บริษัท ป.โปรฟิทส์
จ ากัด  (๑๓,๓๗๕) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒๕/๒๕๖๕ 
๑๒ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๖. บริหารงานวิชาการ ๙,๐๙๕ ๙,๐๙๕ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ริโซ(่ประเทศ
ไทย)จ ากัด   
(๙,๐๙๕) 

บริษัท ริโซ(่ประเทศ
ไทย)จ ากัด (๙,๐๙๕) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒๖/๒๕๖๕ 
๒๓ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่
  

 
โครงการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

  

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

๗. แบบบันทึกขอ้มูลนักเรียน
รายบุคคล (ป.พ.๖) 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

โรงพิมพ์ราชยานยนต ์  
(๑๐,๐๐๐) 

โรงพิมพ์ราชยานยนต์
(๑๐,๐๐๐) 

พัสดุทีจ่ัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒๗/๒๕๖๕ 
๒๓ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. ปรับปรุงห้องเรียน ๒๕,๐๗๐ ๒๕,๐๗๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศริิ
มงคลโฮมเซ็นเตอร ์  
(๒๕,๐๗๐) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศริิ
มงคลโฮมเซ็นเตอร์
(๒๕,๐๗๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒๘/๒๕๖๕ 
๑๙ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙.  ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ๗,๔๐๐ ๗,๔๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางวรารัตน์ พูด
เพราะ 
(๑,๙๗๗.๙๐) 

นางวรารัตน์ พูด
เพราะ 
 (๑,๙๗๗.๙๐) 

การจัดจ้างมคีุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑๙/๒๕๖๕ 
๒๖ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๐.  ซ่อมแซมห้องเรียนจ านวน 
๖ ห้อง 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายประวตัิค าคณู 
(๘,๐๐๐) 

นายประวตัิค าคณู  
(๘,๐๐๐) 

การจัดจ้างมคีุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒๐/๒๕๖๕ 
๒๓ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๑. ประชุมผู้ปกครอง ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

๕,๘๐๐ ๕,๘๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

สว่างวรรธนะ    
(๕,๘๐๐) 

สว่างวรรธนะ 
(๕,๘๐๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒๙/๒๕๖๕ 
๒๔ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๒ จ้างเช่าใช้บริการสญัญาณ
อินเตอร์เนต็ ประจ าเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑,๙๗๗.๙๐ ๑,๙๗๗.๙๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติจ ากัด 
(มหาชน) 
(๑,๙๗๗.๙๐) 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติจ ากัด 
(มหาชน) 
(๑,๙๗๗.๙๐) 

การจัดจ้างมคีุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒๓/๒๕๖๕ 
๒ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่
  

 
โครงการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

  

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

๑๓. เข็มโรงเรียนบงเหนือ
วิทยาคม 

๑๗,๖๕๕ 
 
  
 

๑๗,๖๕๕ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ชโลกุลพานิช 
(๑๗,๖๕๕) 

บริษัท ชโลกุลพานิช 
จ ากัด  (๑๗,๖๕๕) 

การจัดจ้างมคีุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๓๐/๒๕๖๕ 
๒๓ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ล าดับ
ที ่
  

 
โครงการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

  

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

๑. ตกแตง่ห้องเรียนสะอาดน่า
เรียนรู ้

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

สว่างวรรธนะ    
(๙,๐๐๐) 

สว่างวรรธนะ 
(๙,๐๐๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๓๑/๒๕๖๕ 
๖ มิถนุายน พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๒. พัฒนาห้องปฏิบัติการ ๒๓,๙๘๖ ๒๓,๙๘๖ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิต
เจริญค้าไม ้
(๒๓,๙๘๖) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิต
เจริญค้าไม ้
 (๒๓,๙๘๖) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๓๒/๒๕๖๕ 
๗ มิถนุายน พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๓. เพิ่มประสิทธิภาพงานพัสด ุ ๒๕,๘๙๐ ๒๕,๘๙๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท แอดไวซ์สวา่ง
แดนดินจ ากัด  
(๒๕,๘๙๐) 

บริษัท แอดไวซ์สวา่ง
แดนดินจ ากัด  
(๒๕,๘๙๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๓๓/๒๕๖๕ 
๘ มิถนุายน พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๔. ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดยู
ท่าคอร์ปเรชั่น 
(๑๕,๐๐๐) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดยู
ท่าคอร์ปเรชั่น 
(๑๕,๐๐๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๓๔/๒๕๖๕ 
๑๕ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕. สง่เสริมระเบียบวินยันักเรียน 
ปีการศกึษา ๒๕๖๕ 

๑๑,๕๐๐ ๑๑,๕๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวประภัสสรา 
บุญประดับ 
(๑๑,๕๐๐) 

นางสาวประภัสสรา 
บุญประดับ 
(๑๑,๕๐๐) 

การจัดจ้างมคีุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒๔/๒๕๖๕ 
๑๕ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๖. พัฒนาระบบบริหารงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

สว่างก๊อปปี ้
(๑๘,๐๐๐) 

สว่างก๊อปปี้
(๑๘,๐๐๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๓๕/๒๕๖๕ 
๒๑ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๗. พัฒนาทักษะการเลน่กีฬา ๓๓,๗๓๐ ๓๓,๗๓๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. ดอกเตอร์
ฟุตบอลและ 3 เอ็ม 
สปอร์ต (๓๓,๗๓๐) 

หจก. ดอกเตอร์
ฟุตบอลและ 3 เอ็ม 
สปอร์ต (๓๓,๗๓๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๓๖/๒๕๖๕ 
๒๐ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ล าดับ
ที ่
  

 
โครงการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

  

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

๘. จ้างเช่าใช้บริการสญัญาณ
อินเตอร์เนต็ ประจ าเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑,๙๗๗.๙๐ ๑,๙๗๗.๙๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติจ ากัด 
(มหาชน) 
(๑,๙๗๗.๙๐) 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติจ ากัด 
(มหาชน) 
(๑,๙๗๗.๙๐) 

การจัดจ้างมคีุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒๘/๒๕๖๕ 
๑ มิถนุายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ล าดับ
ที ่
  

 
โครงการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

  

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

๑. ตกแตง่ห้องเรียนสะอาดน่า
เรียนรู ้

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

สว่างวรรธนะ    
(๙,๐๐๐) 

สว่างวรรธนะ 
(๙,๐๐๐) 

พัสดุที่จัดซื้อมีคุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๓๑/๒๕๖๕ 
๖ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๒. จ้างเช่าใช้บริการสญัญาณ
อินเตอร์เนต็ ประจ าเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑,๙๗๗.๙๐ ๑,๙๗๗.๙๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติจ ากัด 
(มหาชน) 
(๑,๙๗๗.๙๐) 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติจ ากัด 
(มหาชน) 
(๑,๙๗๗.๙๐) 

การจัดจ้างมคีุณภาพหรือ
ลักษณะทีต่อบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๓๔/๒๕๖๕ 
๑ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

 

 


