
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

รายงานข้อมูล  เดือน เมษายน - มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อจ้าง 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรอืจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
หน่วยงาน 

1 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ประจ าเดือน เมษายน 2564 

9,000.00  9,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาววชิรา  สร้อยสน 
ราคา 9,000.00 บาท 

นางสาววชิรา  สร้อยสน 
ราคา 9,000.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงจ้าง  
เลขที่ 1/2564 

ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

โรงเรียน 
หลวงพ่อปาน
คลองด่าน
อนุสรณ์ 

2 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

9,000.00  9,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาววชิรา  สร้อยสน 
ราคา 9,000.00 บาท 

นางสาววชิรา  สร้อยสน 
ราคา 9,000.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงจ้าง  
เลขที่ 1/2564 

ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

โรงเรียน 
หลวงพ่อปาน
คลองด่าน
อนุสรณ์ 

3 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 

9,000.00  9,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาววชิรา  สร้อยสน 
ราคา 9,000.00 บาท 

นางสาววชิรา  สร้อยสน 
ราคา 9,000.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงจ้าง  
เลขที่ 1/2564 

ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

โรงเรียน 
หลวงพ่อปาน
คลองด่าน
อนุสรณ์ 

4 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ประจ าเดือนเมษายน 2564 

9,000.00  9,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา  โยติกา 
ราคา 9,000.00 บาท 

นางสาวจินตนา  โยติกา 
ราคา 9,000.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงจ้าง  
เลขที่ 10/2564 

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

โรงเรียน 
ป้อมนคราช
สวาทยานนท์ 

5 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

9,000.00  9,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา  โยติกา 
ราคา 9,000.00 บาท 

นางสาวจินตนา  โยติกา 
ราคา 9,000.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงจ้าง  
เลขที่ 10/2564 

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

โรงเรียน 
ป้อมนคราช
สวาทยานนท์ 

6 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

9,000.00  9,000.00  เฉพาะเจาะจง นายนพดล  นันทวิชัย 
ราคา 9,000.00 บาท 

นายนพดล  นันทวิชัย 
ราคา 9,000.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงจ้าง  
เลขที่ 63/2564 

ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 

โรงเรียน 
ปทุมคงคา 

สมุทรปราการ 
7 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 
9,000.00  9,000.00  เฉพาะเจาะจง นายนพดล  นันทวิชัย 

ราคา 9,000.00 บาท 
นายนพดล  นันทวิชัย 
ราคา 9,000.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงจ้าง  
เลขที่ 63/2564 

ลงวันที่ 30 เมายน 2564 

โรงเรียน 
ปทุมคงคา 

สมุทรปราการ 
8 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

ประจ าเดือนเมษายน 2564 
9,000.00  9,000.00  เฉพาะเจาะจง นายพัชร  สุคนธทรัพย์ 

ราคา 9,000.00 บาท 
นายพัชร  สุคนธทรัพย์ 
ราคา 9,000.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงจ้าง  
เลขที่ 6/2564 

ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 

โรงเรียน 
สาขลาสุทธีรา

อุปถัมภ์ 
9 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 
9,000.00  9,000.00  เฉพาะเจาะจง นายพัชร  สุคนธทรัพย์ 

ราคา 9,000.00 บาท 
นายพัชร  สุคนธทรัพย์ 
ราคา 9,000.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงจ้าง  
เลขที่ 6/2564 

ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 

โรงเรียน 
สาขลาสุทธีรา

อุปถัมภ์ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

รายงานข้อมูล  เดือน เมษายน - มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อจ้าง 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรอืจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
หน่วยงาน 

10 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 

9,000.00  9,000.00  เฉพาะเจาะจง นายพัชร  สุคนธทรัพย์ 
ราคา 9,000.00 บาท 

นายพัชร  สุคนธทรัพย์ 
ราคา 9,000.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงจ้าง  
เลขที่ 6/2564 

ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 

โรงเรียน 
สาขลาสุทธีรา

อุปถัมภ์ 
11 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน  
2564 

27,000.00  27,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวารีย์  แสงฉาย 
ราคา 27,000.00 บาท 

นางสาวสุวารีย์  แสงฉาย 
ราคา 27,000.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงจ้าง  
เลขที่ 2/2564 

ลงวันที่ 29  เมษายนม 2564 

โรงเรียน 
เปร็งวิสุทธาธิบดี 

12 ค่าจ้างครูอัตราจ้างครูผู้ทรงคณุค่า
แห่งแผ่นดิน  
ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 

17,000.00  17,000.00  เฉพาะเจาะจง นายราวิน  สุคนธนทรัพย์ 
ราคา 17,000.00 บาท 

นายราวิน  สุคนธนทรัพย์ 
ราคา 17,000.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงจ้าง  
เลขที่ 7/2564 

ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 

โรงเรียน 
สาขลาสุทธีรา

อุปถัมภ์ 
13 ค่าจ้างครูอัตราจ้างครูผู้ทรงคณุค่า

แห่งแผ่นดิน  
ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 

17,000.00  17,000.00  เฉพาะเจาะจง นายประพฤติ  ศีล
พิพัฒน์ 

ราคา 17,000.00 บาท 

นายประพฤติ  ศีลพิพัฒน์ 
ราคา 17,000.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงจ้าง  
เลขที่ 1/2564 

ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 

โรงเรียน 
มัธยมวัดใหม่

สมุทรกิจ
วิทยาคม 

14 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการส าหรับ
โรงเรียนทั่วไป ประจ าเดือน 
เมษายน และพฤษภาคม 2564 

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภีรกร  ห้องดอกไม้ 
ราคา 18,000.00 บาท 

นายภีรกร  ห้องดอกไม้ 
ราคา 18,000.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงจ้าง  
เลขที่ 10/1564 

ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

โรงเรียน 
บางแก้วประชา

สรรค์ 
15 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการส าหรับ

โรงเรียนทั่วไป  
ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภีรกร  ห้องดอกไม้ 
ราคา 9,000.00 บาท 

นายภีรกร  ห้องดอกไม้ 
ราคา 9,000.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงจ้าง  
เลขที่ 010/2564 

ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

โรงเรียน 
บางแก้วประชา

สรรค์ 

รวม                                                             (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 178,000.00  บาท 

 
 
 
 
 
 
 


