
                                                                            แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุในรอบเดือน 

                                                                                            โรงเรียนบ้านสดอ สพป.สุรินทร์เขต 1 

                                                                                                 วันที ่30 เดือน มิถุนายน 2564 

 
ลำดับ  วงเงินจัดซื้อ ราคากลาง วิธีการหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)  และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจัดซื้อหรือจ้าง 

31 ค่าป้ายตารางกิจกรรม 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศกร แร่ทอง นายวงศกร แร่ทอง มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 31/2564ลงวันที่4 มิ.ย.64 

32 ค่าอ่างลา้งมือ              10,308.00  10,308.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮมจำกัด บ.ดูโฮมจำกัด มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 32/2564ลงวันที่2 มิ.ย.64 

33 ค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร              16,800.00  16,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชาสิทธ์ิ ชะรอยรัมย ์ นายเดชาสิทธ์ิ ชะรอยรัมย ์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 33/2564ลงวันที่4 มิ.ย.64 

34 ค่าป้ายวิถีพทุธชัน้น า                3,500.00  3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกษิดิศ อินทร์ตา นายกษิดิศ อินทร์ตา มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 34/2564ลงวันที่4 มิ.ย.64 

35 ค่าป้ายรางวลัเสาเสมา              2,000.00  2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชาสิทธ์ิ ชะรอยรัมย ์ นายเดชาสิทธ์ิ ชะรอยรัมย ์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 35/2564ลงวันที่29 ม.ิย.64 

36 ค่าวสัดกุารศึกษา              8,118.00  8,118.00 เฉพาะเจาะจง นางสาริศา มุกดาอนันต์ นางสาริศา มุกดาอนันต์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 36/2564ลงวันที่29 ม.ิย.64 

37 ค่าวสัดกุารศึกษา              6,090.00  6,090.00 เฉพาะเจาะจง นางสาริศา มุกดาอนันต์ นางสาริศา มุกดาอนันต์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 37/2564ลงวันที่29 ม.ิย.64 

38 ค่าวสัดกุารศึกษา              5,960.00  5,960.00 เฉพาะเจาะจง นางสาริศา มุกดาอนันต์ นางสาริศา มุกดาอนันต์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 38/2564ลงวันที่29 ม.ิย.64 

39 ค่าวสัดกุารศึกษา            15,061.00  15,061.00 เฉพาะเจาะจง นางสาริศา มุกดาอนันต์ นางสาริศา มุกดาอนันต์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 39/2564ลงวันที่29 ม.ิย.64 

40 ค่าวสัดงุานกีฬา         20,634.00  20,634.00 เฉพาะเจาะจง นางสาริศา มุกดาอนันต์ นางสาริศา มุกดาอนันต์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 40/2564ลงวันที่29 ม.ิย.64 

41 ค่าวสัดงุานอนามยัโรงเรียน            18,620.00  18,620.00 เฉพาะเจาะจง นางสาริศา มุกดาอนันต์ นางสาริศา มุกดาอนันต์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 41/2564ลงวันที่29 ม.ิย.64 

42 ค่าวสัดกุารศึกษา            30,356.00  30,356.00 เฉพาะเจาะจง นางสาริศา มุกดาอนันต์ นางสาริศา มุกดาอนันต์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 42/2564ลงวันที่29 ม.ิย.64 

         

         

         

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

31 31/2564 
ค่าป้ายตาราง
กิจกรรม 

อุดหนุนก่อน
ประถม 27 พ.ค 64 

                  
300.00  4  มิ.ย 64 ศรีทุ่งมล   8 มิ.ย 64 

32 32/2564 ค่าอ่างลา้งมือ อุดหนุน ประถม 27 พ.ค 64 
             

10,308.00  2  มิ.ย 64 บดโูฮม   8 มิ.ย 64 

33 33/2564 
ค่าหมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร 

อุดหนุนก่อน
ประถม 31 พ.ค 64 

             
16,800.00  2  มิ.ย 64 

นายก
ษิดิส   8 มิ.ย 64 

34 34/2564 ค่าป้ายวิถีพทุธชัน้น า อุดหนุน ประถม 31 พ.ค 64 
               

3,500.00  2  มิ.ย 64 รา้นกล่ินสี   8 มิ.ย 64 

35 35/2564 
ค่าป้ายรางวลัเสา
เสมา     

             
2,000.00          

36 36/2564 ค่าวสัดกุารศึกษา 
ก่อน
ประถมศึกษา   

             
8,118.00          

37 37/2564 ค่าวสัดกุารศึกษา มธัยมศึกษา   

             
6,090.00          

38 38/2564 ค่าวสัดกุารศึกษา 
กิจกรรมพฒัา
ผูเ้รียน   

             
5,960.00          

39 39/2564 ค่าวสัดกุารศึกษา ประถมศึกษา   
           

15,061.00          

40 40/2564 ค่าวสัดงุานกีฬา ประถมศึกษา   
        

20,634.00          



41 41/2564 
ค่าวสัดงุานอนามยั
โรงเรียน มธัยมศึกษา   

           
18,620.00          

42 42/2564 ค่าวสัดกุารศึกษา มธัยมศึกษา   
           
30,356.00          

                    
 

ลาดับ งานจัดซ้ืจดัจ้าง วงเงินจัดซือ ราคากลาง วิธีการหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
 

ที ่  หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)  และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง 
 

1 โครงการพฒันาระบบงานสารบรรณ 3000 3000 เฉพาะเจาะจง เรือนเพ่ิมทรัพย ์ 3000 มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 

22/2564 วนัที่15 มิถุนายน 

2564 
 

         
 

2 

โครงการเฝ้าระวงัป้องกันและ
ควบคุมโรค 

6410 6410 เฉพาะเจาะจง ร้านเรือนเพ่ิมทรัพย ์ ร้านเรือนเพ่ิมทรัพย ์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 

23/2564 วนัที่1 มิถุนายน 

2564 
 

โควิด 
 

        
 

          

3 

โครงการเขา้ค่ายอบรมพฒันาแกน
นา 

5560 5560 เฉพาะเจาะจง ร้านเรือนเพ่ิมทรัพย ์ ร้านเรือนเพ่ิมทรัพย ์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 

24/2564 วนัที่23 มิถุนายน 

2564 
 

ดา้นสุขภาพโรงเรียน 
 

        
 

          

4 

โครงการเขา้ค่ายอบรมพฒันาแกน
นา 

1000 1000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณยบุ์ตรชาติ นางสาวอรุณยบุ์ตรชาติ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 

55/2564 วนัที่23 มิถุนายน 

2564 
 

ดา้นสุขภาพโรงเรียน 
 

        
 

          

5 

โครงการเขา้ค่ายอบรมพฒันาแกน
นา 

30240 30240 เฉพาะเจาะจง นางแจ่มจนัทร์กะการดี นางแจ่มจนัทร์กะการดี มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 

56/2564 วนัที่27 มิถุนายน 

2564 
 

ดา้นสุขภาพโรงเรียน 
 

        
 

           


