
 

 
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๑ 
 
 
 



ล ำดับท่ี รำยกำร งบประมำณ/โครงกำร จ ำนวนเงิน 
ช่ือเจ้ำหนี้ 

วัน เดือนปี  
(ผู้ขำย) 

1/2564 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรท ำโต๊ะครู งบส ำรองของผู้อ ำนวยกำร 1,685.25 ทวีวัฒน์โชคชัย ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

2/2564 
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดท ำโครงกำร
คุณธรรม กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้เรียน    5,480.00 บริษัท  วำสนำ  บุ๊ค  จ ำกัด ๕ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

3/2564 

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์พ่ือใช้ในโครงกำรกำร
ด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

โครงกำรกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 3,535.00 บริษัท  วำสนำ  บุ๊ค  จ ำกัด ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

4/2564 
ซ้ือ External Hard Drive ฮำร์ดดิสก์ 
แบบพกพำ และ รีโมทพรีเซนไร้สำย   โครงกำร ICT เพ่ือกำรเรียนรู้ งบอุดหนุน 2,880.00   ๑๖ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

5/2564 ซ้ือเข็มกลัดจิตอำสำ โครงกำรจิตอำสำ/บริหำรท่ัวไป 2,150.00 ร้ำน boing Art ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

6/2564 
ซ้ือป๊ัมตรำยำงสำรบัญ เพ่ือลงเลขรับ
หนังสือรำชกำร โครงกำรวัสดุส ำนักงำน/บริหำรท่ัวไป 1,040.00 บริษัท  วำสนำ  บุ๊ค  จ ำกัด ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

7/2564 ซ้ือเคร่ือง Printer 2 เคร่ือง โครงกำร ICT เพ่ือกำรเรียนรู้ งบอุดหนุน 8,442.30 บริษัท มหำพรมอินเตอร์คอม จ ำกัด ๒๗ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

8/2564 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ ำนวน 3 เคร่ือง 
โครงกำร ICT เพ่ือกำรเรียนรู้ รำยได้
สถำนศึกษำ 49,755.00 บริษัท เอกซ์คอม โอเอ จ ำกัด ๒๗ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

9/2564 ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร ปัจจัยสู่กำรเรียนรู้/วิชำกำร/อุดหนุน 14,250.00 
บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด ๒๗ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

10/2564 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ ำนวน 2 เคร่ือง โครงกำร ICT เพ่ือกำรเรียนรู้ อุดหนุน 33,170.00 บริษัท เอกซ์คอม โอเอ จ ำกัด ๒๗ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

11/2564 กระดำษถ่ำยเอกสำร ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 3,500.00 
บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 

12/2564 ซ้ืออุปกรณ์จัดงำนวันลอยกระทง 
โครงกำรปฐมวัยใส่ใจโงเรียนและชุมชน 
อุดหนุน บริหำรท่ัวไป 700.00 นำงสมใจ  แซ่เฮง ๒๖ ตุลำคม ๓๑๐๖ 



ล ำดับท่ี รำยกำร งบประมำณ/โครงกำร จ ำนวนเงิน ช่ือเจ้ำหนี้ วัน เดือนปี  

13/2564 ซ้ือน้ ำหมึกและหมึกพิมพ์เคร่ืองเลเซอร์ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ด้ำน ICT  งบอุดหนุน 
งำนบริหำรท่ัวไป 4,340.00 ร้ำน เจ แอนด์ ที (สำขำท่ี 00001) ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 

14/2564 ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร โครงกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ปฐมวัย 2,620.00 
บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 

15/2564 หมึกกระดำษไข โครงกำรจัดซ้ือ 8,132.00 บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 

16/2564 ซ้ือเคร่ืองกรองน้ ำ 

โครงกำรพัฒนำระบบน้ ำด่ืมสะอำดในโรงเรียน 
รำยได้สถำนศึกษำ งบเทศบำลต ำบลพระสมุทร
เจดีย์ 64,800.00 นำยชวลิต  บัวงำม ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 

17/2564 ซ้ือเว็บไซต์ส ำเร็จรูป  พร้อมโดเมน .ac.th. 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ด้ำน ICT   งบอุดหนุน 
งำนท่ัวไป 3,210.00 บริษัท เว็บ เซอร์วิส จ ำกัด ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 

18/2564 
ซ้ือเคร่ือง Printer laser ให้กับนำงสำว
อำภรณ์  ชำวสระไคร   โครงกำร ICT เพ่ือกำรเรียนรู้ งบอุดหนุน 4,990.00 ร้ำน เจ แอนด์ ที (สำขำท่ี 00001) ๘ ธันวำคม ๒๕๕๓ 

19/2564 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในส ำนักงำน โครงกำรวัสดุส ำนักงำน/บริหำรท่ัวไป 4,175.00 
บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด ๘ ธันวำคม ๒๕๕๓ 

20/2564 กระดำษกำร์ดขำวเพ่ือท ำหนเปก งบกิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้เรียน  1,000.00 
บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด ๘ ธันวำคม ๒๕๕๓ 

21/2564 กระดำษถ่ำยเอกสำร ดับเบ้ิล A 
โครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียน
และชุมชน 625.00 

บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด ๘ ธันวำคม ๒๕๕๓ 

22/2564 กระดำษและเทปผ้ำสี ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 1,520.00 
บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด ๒๑ ธันวำคม ๒๕๕๓ 

23/2564 
อุปกรณ์ส ำหรับเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
CANON IR3300 โครงกำรวัสดุส ำนักงำน/บริหำรท่ัวไป 4,200.00 นำยอุกฤษฎ์  อนันทนุพงศ์ ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๔ 



ล ำดับท่ี รำยกำร งบประมำณ/โครงกำร จ ำนวนเงิน ช่ือเจ้ำหนี้ วัน เดือนปี  

24/2564 
ซ้ือกระดำษและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเรียน
ในช่วงหยุดเรียนพิเศษ ช่วงโควิด 

โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกลในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-
19) /วิชำกำร 10,500.00 

บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๔ 

25/2564 วัสดุอุปกรณ์ระดับปฐมวัย โครงกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ปฐมวัย 4,587.00 บริษัท  วำสนำ  บุ๊ค  จ ำกัด ๗ มกรำคม ๓๑๐๗ 

26/2564 กระดำษถ่ำยเอกสำร โครงกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ปฐมวัย 1,875.00 
บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด ๗ มกรำคม ๓๑๐๗ 

27/2564 ของใช้อนุบำล โครงกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ปฐมวัย 2,750.00 บริษัท  วำสนำ  บุ๊ค  จ ำกัด ๗ มกรำคม ๓๑๐๗ 

28/2564 วัสดุส ำนักงำน โครงกำรวัสดุส ำนักงำน/บริหำรท่ัวไป 390.00 
บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๔ 

29/2564 กระดำษถ่ำยเอกสำร โครงกำรโรงเรียนสุจริต 625.00 
บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๔ 

30/2564 
ซ้ือเคร่ืองดนตรีไทยและอุปกรณ์เคร่ือง
ดนตรีไทย 

งบรำยได้สถำนศึกษำ (บริจำคมีวัตถุประสงค์) 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน 29,960.00  GOLF SPORT ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ 

31/2564 บ้ำนพักครู งบเขต 754,000.00   ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๔ 
32/2564 เคร่ืองเข้ำเล่ม กิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ 2,450.00 บริษัท  วำสนำ  บุ๊ค  จ ำกัด ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ 
33/2564 Printer  กิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ 3,990.00 ร้ำน เจ แอนด์ ที (สำขำท่ี 00001) ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ 

34/2564 กระดำษถ่ำยเอกสำร ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 6,250.00 
บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ 

35/2564 สมุดผลกำรเรียน ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 12,198.00 ร้ำนสคูลช็อป ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ 
36/2564 วัสดุท ำควำมสะอำด โครงกำรสนับสนุนปัจจัยสู่กำรเรียนรู้ 6,890.00 บริษัท  วำสนำ  บุ๊ค  จ ำกัด ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ 
37/2564 วัสดุท่ีใช้ในส ำนักงำน โครงกำรวัสดุส ำนักงำน/บริหำรท่ัวไป 1,322.00 บริษัท  วำสนำ  บุ๊ค  จ ำกัด ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ 



ล ำดับท่ี รำยกำร งบประมำณ/โครงกำร จ ำนวนเงิน ช่ือเจ้ำหนี้ วัน เดือนปี  
38/2564 ชุดไมค์โครโฟน โครงกำร ICT เพ่ือกำรเรียนรู้ 4,990.00 นำยอนุสรณ์  สัทธำธิกร์ ๘ มีนำคม ๒๕๖๔ 
39/2564 หมึกริโซ่ โครงกำรวัสดุส ำนักงำน/บริหำรท่ัวไป 8,132.00 บริษัท  ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ๘ มีนำคม ๒๕๖๔ 

40/2564 
อุปกรณ์ส ำหรับเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
CANON IR3300 โครงกำรวัสดุส ำนักงำน/บริหำรท่ัวไป 2,900.00 นำยอุกฤษฎ์  อนันทนุพงศ์ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๔ 

41/2564 วัสดุอุปกรณ์กำรเกษตร กิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้/บริหำรท่ัวไป 1,990.00 ร้ำนสวนบุญสืบ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๔ 
42/2564 วัสดุอุปรณ์ส ำนักงำน โครงกำรวัสดุส ำนักงำน/บริหำรท่ัวไป 600.00 บริษัท  วำสนำ  บุ๊ค  จ ำกัด ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๔ 
43/2564 วัสดุอุปรณ์ซ่อมแซมห้องน้ ำ อำคำรสถำนท่ี/บริหำรท่ัวไป 6,484.20 บริษัท  ทรี เจ โฮม จ ำกัด ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๔ 

44/2564 ซ้ือหมึกปรินเตอร์ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ด้ำน ICT  งบอุดหนุน 
งำนบริหำรท่ัวไป 2,760.00 ร้ำน เจ แอนด์ ที (สำขำท่ี 00001) ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๔ 

45/2564 เคร่ือง printer โครงกำร ICT เพ่ือกำรเรียนรู้ 7,390.00 ร้ำน เจ แอนด์ ที (สำขำท่ี 00001) ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๔ 

46/2564 กระดำษเพ่ือท ำข้อสอบ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 6,250.00 
บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๔ 

47/2564 กระดำษค ำตอบ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 300.00 บริษัท  วำสนำ  บุ๊ค  จ ำกัด ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๔ 
48/2564 วัสดุอุปกรณ์ในกำรเรียน โครงกำรปัจจัยสู่กำรเรียนรู้ 4,435.00 บริษัท  วำสนำ  บุ๊ค  จ ำกัด ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๔ 

49/2564 วัสดุอุปกรณ์ของนักเรียนอนุบำล 
วิชำกำรปฐมวัย/เสริมสร้ำงประสบกำรณ์
ปฐมวัย 19,761.00 บริษัท  วำสนำ  บุ๊ค  จ ำกัด ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๔ 

50/2564 ของใช้อนุบำล วิชำกำรปฐมวัย/ส่งเสริมกิจกรรมปฐมวัย 3,593.00 บริษัท  วำสนำ  บุ๊ค  จ ำกัด ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๔ 

51/2564 ประกำศนียบัตร วิชำกำรปฐมวัย/ส่งเสริมประสบกำรณ์ปฐมวัย 630.00 
บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๔ 

52/2564 ซ้ือกรอบรูป กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 4,500.00 สิณชัย กรอบรูป ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๔ 

53/2564 ซ้ืออุปกรณ์ในกำรท ำใบโพธ์ิ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 670.00 
บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๔ 

54/2564 ซ้ือยำ โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ 4,565.00 นำงสำววรรณี  ทิมกล่ัน ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๔ 



ล ำดับท่ี รำยกำร งบประมำณ/โครงกำร จ ำนวนเงิน ช่ือเจ้ำหนี้ วัน เดือนปี  
55/2564 อุปกรณ์ทำสีอำคำรเรียน  โครงกำรอำคำรสถำนท่ี/บริหำรงำนท่ัวไป 5,248.35 บริษัท  ทรี เจ โฮม จ ำกัด ๒ เมษำยน ๒๕๖๔ 

56/2564 
วัสดุอุปกรณ์ในกำรปรับภูมิทัศน์ของ
โรงเรียน เพ่ือให้โรงเรียนสวยงำม   โครงกำรอำคำรสถำนท่ี/บริหำรงำนท่ัวไป 2,319 รัชฏเคหะภัณฑ์ ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๔ 

57/2564 ซ้ือภำชนะจำกกำรจักสำน งบส ำรองของผู้อ ำนวยกำร 2,360.00 ร้ำนเจ๊ศรี(0862034550) ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๔ 
58/2564 ซ้ือสีเพ่ือทำอำคำรเรียน โครงกำรอำคำรสถำนท่ี/บริหำรงำนท่ัวไป 4,800 รัชฏเคหะภัณฑ์ ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๔ 
59/2564 ซ้ือภำชนะจำกกำรจักสำน งบส ำรองของผู้อ ำนวยกำร 1,580.00 นำงสำวปรียำ  สรัวบำล ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๔ 
60/2564 ซ้ือไม้อัด     โครงกำรอำคำรสถำนท่ี/บริหำรงำนท่ัวไป 620.60 ร้ำนทวีวัฒน์โชคชัย ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๔ 
61/2564 ซ้ือหนังสือเรียน แผนงำนวิชำกำร 253,793.20 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดไทยพัฒน์ ศึกษำ ๑ เมษำยน ๒๕๖๔ 
62/2564 ซ้ือต้นไม้ โครงกำรอำคำรสถำนท่ี/บริหำรงำนท่ัวไป 600.00 ร้ำนเหนือหนุน ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 
63/2564 ซ้ือสีเพ่ือตกแต่งหน้ำห้องครูอนุบำล โครงกำรอำคำรสถำนท่ี/บริหำรงำนท่ัวไป 4,016.00 นำงสำวเมริษำ  มหศรีแสงเพชร ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

64/2564 
ซ้ือกระดำษพ่ือถ่ำยงำนให้นักเรียนช่วงโค
วิด วิชำกำร/โควิด 5,471.00 

บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

65/2564 ซ้ือแฟ้มกระดุมเม็ดเดียว งบส ำรองของผู้อ ำนวยกำร 3,433.00 ร้ำนยงเจริญ ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 
66/2564 ซ้ือต้นไม้ โครงกำรอำคำรสถำนท่ี/บริหำรงำนท่ัวไป 2,000.00 ร้ำนทศพลพันธ์ไม้ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

67/2564 ซ้ือกระดำษ งบโควิด 2,355.00 
บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

68/2564 
เคร่ืองวัดอุณหภูมิและท่ีกดเจลล้ำงมือ
แอลกอฮอล์ งบโควิด 1,300.00 นำงสำวสุวิมล  ภูพำน ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

69/2564 สวิตซ์ไฟ งบโควิด 350.00 รัชฏเคหะภัณฑ์ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

70/2564 ซ้ืออุปกรณ์อินเตอร์คอมและกร่ิงเรียก กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ICT 1,200.00 ร้ำนสำยทอง ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 
71/2564 ซ้ือเคร่ืองเข้ำเล่มและสวดเย็บ โครงกำรวัสดุส ำนักงำน   4,240.00 บริษัท  วำสนำ  บุ๊ค  จ ำกัด ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

      



ล ำดับท่ี รำยกำร งบประมำณ/โครงกำร จ ำนวนเงิน ช่ือเจ้ำหนี้ วัน เดือนปี  

72/2564 ซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ICT 835.00 พ่ีวัฒน์  ปำกซอยวัดแค ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 
73/2564 ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือช่ำง โครงกำรอำคำรและสถำนท่ี 4,651.00 รัชฏเคหะภัณฑ์ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

74/2564 ซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ICT 600.00 geate gadget ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

75/2564 
ซ้ืออุปกรณ์ท ำควำมสะอำดในโครงกำร
ปัจจัยสู่กำรเรียนรู้ โครงกำรปัจจัยสู่กำรเรียนรู้ 15,669 บริษัท  วำสนำ  บุ๊ค  จ ำกัด ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

76/2564 เคร่ืองมือช่ำง โครงกำรอำคำรและสถำนท่ี 1,524.75 ทวีวัฒน์โชคชัย ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับท่ี รำยกำร งบประมำณ/โครงกำร จ ำนวนเงิน 
ช่ือเจ้ำหนี้ 

วัน เดือนปี  
(ผู้ขำย) 

1/2564 จ้ำงครูมำร์ค   10,000   01-ต.ค.-63 

2/2564 

จ้ำงท ำป้ำยไวนิลงำน “สัมมนำผลกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำแบบบูรณำกำรโดยใช้
พ้ืนท่ีเป็นฐำน”ณ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ 

วิชำกำร งบกิจกรรมพัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียน  รำยได้สถำนศึกษำ 380 คมณรงค์  เทรดด้ิง 05-ต.ค.-63 

3/2564 

จ้ำงเหมำรถเพ่ือร่วมงำน “สัมมนำผลกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำแบบบูรณำ
กำรโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐำน”ณ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์
ประดิษฐ์ 

วิชำกำร งบกิจกรรมพัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียน  รำยได้สถำนศึกษำ 4,240 นำย.. 05-ต.ค.-63 

4/2564 

จ้ำงท ำป้ำยไวนิลตะแกรงหน้ำโรงเรียนเพ่ือ
ประชำสัมพันธ์งำนโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดี
อุปถัมภ์) 

วิชำกำร งบกิจกรรมพัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียน  รำยได้สถำนศึกษำ 2,920 คมณรงค์  เทรดด้ิง 27-ต.ค.-20 

5/2564 จ้ำงซ่อมแอร์ อำคำรสถำนท่ี 4,943 
บริษัท นำนนท์  บุญเจริญ 

จ ำกัด 30-ต.ค.-20 
6/2564 จ้ำงเข้ำสันเล่ม บุคลำกร 160 ร้ำนเบียร์ก๊อปป้ี 26-ต.ค.-20 

7/2564 จ้ำงเข้ำสันเล่ม บุคลำกร 1,100 
ศูนย์ถ่ำยเอกสำรพระ

ประแดง 26-ต.ค.-20 

8/2564 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลงำนลอยกระทง 
โครงกำรปฐมวัยใส่ใจโงเรียนและ
ชุมชน อุดหนุน บริหำรท่ัวไป 300 คมณรงค์  เทรดด้ิง 26-ต.ค.-20 

9/2563 จ้ำงซ่อมเคร่ือง Printer 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ด้ำน ICT  
งบอุดหนุน งำนบริหำรท่ัวไป 2000 

ร้ำน เจ แอนด์ ที (สำขำท่ี 
00001) 02-พ.ย.-63 

      



ล ำดับท่ี รำยกำร งบประมำณ/โครงกำร จ ำนวนเงิน ช่ือเจ้ำหนี้ วัน เดือนปี  

10/2564 จ้ำงติดต้ังเคร่ืองกรองน้ ำด่ืม 

โครงกำรพัฒนำระบบน้ ำด่ืมสะอำด
ในโรงเรียน รำยได้สถำนศึกษำ งบ
เทศบำลต ำบลพระสมุทรเจดีย์ 7,200 นำยชวลิต  บัวงำม ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 

11/2564 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำนพ่ีเล้ียงเด็กพิกำร ส่งเขต 92,400 
นำงสำวกัลจนำ  สระแพง

แก้ว ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 
12/2564 ค่ำจ้ำงท ำป้ำยไวนิลแสดงควำมยินดีกับครูท่ีย้ำย โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 350 คมณรงค์  เทรดด้ิง ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 

13/2564 จ้ำงซ่อมเคร่ือง Printer 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ด้ำน ICT  
งบอุดหนุน งำนบริหำรท่ัวไป 2200 

ร้ำน เจ แอนด์ ที (สำขำท่ี 
00001) 08-ธ.ค.-63 

14/2564 จ้ำงเหมำรถไปเข้ำค่ำยลูกเสือ ช้ัน ป.4-6 
วิชำกำร งบกิจกรรมพัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียน  รำยได้สถำนศึกษำ 2200 

บริษัท เป่ียมสวัสด์ิ ทัวร์ 
จ ำกัด 08-ธ.ค.-63 

15/2564 
ซ่อมแซมอำคำรเรียนและฝ้ำเพดำนอำคำรเรียนแบบ 
สปช.2/405 งบเขต 496400 บริษัท ระพี โซลูช่ัน จ ำกัด 14-ธ.ค.-63 

16/2564 ถ่ำยเอกสำร 

โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย
เทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 
/วิชำกำร 1,514 

ศูนย์ถ่ำยเอกสำร 33 
สตำงค์ 13-ม.ค.-64 

17/2564 ถ่ำยเอกสำร 

โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย
เทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 
/วิชำกำร 386 

ศูนย์ถ่ำยเอกสำร 33 
สตำงค์ 19-ม.ค.-64 

18/2564 บ้ำนพักครู เขต 746,000 ระพี 09-ก.พ.-21 

19/2564 
จ้ำงเหมำรถเพ่ือพำนักเรียนเข้ำร่วมกำรอบรมค่ำยยุวชน
คนคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน 700 นำยบุญเย่ียม  เทียมศิริ 10-ก.พ.-21 



ล ำดับท่ี รำยกำร งบประมำณ/โครงกำร จ ำนวนเงิน ช่ือเจ้ำหนี้ วัน เดือนปี  

  จ้ำงครูมำร์ค ท ำแค่สัญญำจ้ำง       25-ม.ค.-64 

20/2564 

จ้ำงเหมำรถในกิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้และกิจกรรม
เข้ำค่ำยลูกเสือ-ยุวกำชำด ส ำรอง  ในวันท่ี 16-19  
กุมภำพันธ์ 2564 รวมท้ังหมด 4 วัน วันละ 1,400 
บำท โดยใช้รถสองแถววันล่ะ 2 คัน เวลำ 08.00-
12.00  น. ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้ำ กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน 5,600 นำยบุญเย่ียม  เทียมศิริ 11-ก.พ.-21 

21/2564 จ้ำงท ำป้ำยวันเด็ก กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน 600 คมณรงค์  เทรดด้ิง 22-ก.พ.-21 
22/2564 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลรับสมัครนักเรียนปีกำรศึกษำ 2564 กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน 1,500 คมณรงค์  เทรดด้ิง 25-ก.พ.-21 
23/2564 จ้ำงเหมำครูผู้สอน อบจ.สมุทรปรำกำร 15,000 นำยธนกร  อินไผ่ 25-ม.ค.-21 

24/2564 ถ่ำยเอกสำร โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ 653 
ศูนย์ถ่ำยเอกสำร 33 

สตำงค์ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๔ 

25/2564 ซ่อมเคร่ืองปรินเตอร์ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ด้ำน ICT  
งบอุดหนุน งำนบริหำรท่ัวไป 2,300.00 

ร้ำน เจ แอนด์ ที (สำขำท่ี 
00001) ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๔ 

26/2564 จ้ำงท ำตรำยำง 
โครงกำรวัสดุส ำนักงำน/บริหำร
ท่ัวไป 900.00 

บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ 
เทรดด้ิง จ ำกัด ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๔ 

27/2564 ค่ำถ่ำยเอกสำร โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ 484.00 
ศูนย์ถ่ำยเอกสำร 33 

สตำงค์ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๔ 

28/2564 
เข้ำเล่มเอกสำรปณิธำนควำมดี เข้ำร่วมนิทรรศกำร
วิชำกำรกลุ่มโรงเรียนพระสมุทรเจดีย์ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 900.00 

ศูนย์ถ่ำยเอกสำร 33 
สตำงค์ 

๒๓ มีนำคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 



ล ำดับท่ี รำยกำร งบประมำณ/โครงกำร จ ำนวนเงิน ช่ือเจ้ำหนี้ วัน เดือนปี  

29/2564 
จ้ำงท ำป้ำยไวนิล เข้ำร่วมนิทรรศกำรวิชำกำรกลุ่ม
โรงเรียนพระสมุทรเจดีย์ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 6,300.00 คมณรงค์  เทรดด้ิง ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๔ 

30/2564 
จ้ำงรถ เข้ำร่วมนิทรรศกำรวิชำกำรกลุ่มโรงเรียนพระ
สมุทรเจดีย์ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 7,400.00 นำยบุญเย่ียม  เทียมศิริ ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๔ 

31/2564 
จ้ำงรถ เข้ำร่วมนิทรรศกำรท ำส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ เขต  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2,400.00 นำยบุญเย่ียม  เทียมศิริ ๑ เมษำยน ๒๕๖๔ 

32/2564 
จ้ำงรถตู้  เพ่ือพำคณะครูศึกษำดูงำนโครงงำนคุณธรรม 
ท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำเปร็งสุทธำธิบดี 

บุคคล/โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือ
กำรปฏิบัติงำน  3,000.00 นำยบุญเย่ียม  เทียมศิริ ๒ เมษำยน ๒๕๖๔ 

33/2564 
ถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มเอกสำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของ
โครงกำรอำหำรกลำงวัน โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ 275.00 

ศูนย์ถ่ำยเอกสำร 33 
สตำงค์ ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๔ 

34/2564 
จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศในห้องธุรกำร ห้องประชุม
และห้องผู้อ ำนวยกำร 

โครงกำรอำคำรสถำนท่ี/บริหำรงำน
ท่ัวไป 13,631.80 

บริษัท  นำนนท์  บุญเจริญ  
จ ำกัด ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๔ 

35/2564 จ้ำงซ่อมกล้อง 
โครงกำรอำคำรสถำนท่ี/บริหำรงำน
ท่ัวไป 1,500 นำยสรสิทธ์ิ  ทองใบ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๔ 

36/2564 จ้ำงซ่อมแอร์บนอำคำรไม้ 
โครงกำรอำคำรสถำนท่ี/บริหำรงำน
ท่ัวไป 10967.5 

บริษัทนำนนนท์ บุญเจริญ 
จ ำกัด ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

37/2564 จ้ำงถ่ำยเอกสำรงำนเด็กโควิด งำนวิชำกำร/โควิด 4008 
ศูนย์ถ่ำยเอกสำร 33 

สตำงค์ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

38/2564 ตรำยำงหมึกในตัวของรองผู้อ ำนวยกำร วัสดุส ำนักงำน/บริหำรท่ัวไป 1210 
บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ 

เทรดด้ิง จ ำกัด ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

39/2564 
ถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มเอกสำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของ
โครงกำรอำหำรกลำงวัน โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ 317.00 

ศูนย์ถ่ำยเอกสำร 33 
สตำงค์ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

40/2564 จ้ำงปลอกแขนส ำหรับสภำนักเรียน โครงกำรประชำธิปไตย 2,000.00 ณัฐน์ชนนท์ บวรกิจด ำรงค์ 
๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

 



ล ำดับท่ี รำยกำร งบประมำณ/โครงกำร จ ำนวนเงิน ช่ือเจ้ำหนี้ วัน เดือนปี  

41/2564 ซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ส ำนักงำน 3552.4 
บริษัท  ริโซ่ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 25-มิ.ย.-64 
42/2564 จ้ำงเข้ำเล่มแผนปฏิบัติกำร โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 390 อินเตอร์ก๊อปป้ีพร้ินท์ 25-มิ.ย.-64 

43/2564 จ้ำงเข้ำเล่มสถำนศึกษำปลอดภัย งบส ำรอง 120 
ศูนย์ถ่ำยเอกสำรพระ

ประแดง 25-มิ.ย.-64 

44/2564 จ้ำงเข้ำเล่มอำหำรกลำงวัน โครงกำรส่งเสริมสุุขภำพ 325 
ศูนย์ถ่ำยเอกสำรพระ

ประแดง 25-มิ.ย.-64 
45/2564 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล รร งบส ำรอง 1000 คมณรงค์  เทรดด้ิง 25-มิ.ย.-64 

46/2564 จ้ำงเข้ำเล่มอำหำรกลำงวัน โครงกำรส่งเสริมสุุขภำพ 777 
ศูนย์ถ่ำยเอกสำรพระ

ประแดง 25-มิ.ย.-64 
47/2564 จ้ำงท ำป้ำยวินิล งบส ำรอง 550 คมณรงค์  เทรดด้ิง 15-ก.ค.-64 

 


