
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

รายงานข้อมูล  เดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2564 
จัดซ้ือวัสดุ ส านักงานเขตพื้นการการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อจ้าง 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรอืจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคดัเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรอืจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญา  

สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

หน่วยงาน 

1 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 636.00  636.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
รำคำ 636.00 บำท 

บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
รำคำ 636.00 บำท 

วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
2 จัดซื้อปลั๊กไฟ โตชิโน 642.00  642.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
รำคำ 642.00 บำท 

บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
รำคำ 642.00 บำท 

วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
3 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 2,953.20  2,953.20  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
รำคำ 2,953.20 บำท 

บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
รำคำ 2,953.20 บำท 

วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
4 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 4,975.50  4,975.50  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
รำคำ 4,975.50 บำท 

บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
รำคำ 4,975.50 บำท 

วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
5 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 1,284.00  1,284.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
รำคำ 1,284.00 บำท 

บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
รำคำ 1,284.00 บำท 

วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
6 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 2,953.20  2,953.20  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
รำคำ 2,953.20 บำท 

บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
รำคำ เฉพำะเจำะจง 

วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
7 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 2,953.20  2,953.20  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
รำคำ 2,953.20 บำท 

บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
รำคำ 2,953.20 บำท 

วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
8 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 2,953.20  2,953.20  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
รำคำ 2,953.20 บำท 

บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
รำคำ 2,953.20 บำท 
 

วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

รายงานข้อมูล  เดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2564 
จัดซ้ือวัสดุ ส านักงานเขตพื้นการการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อจ้าง 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรอืจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคดัเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรอืจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญา  

สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

หน่วยงาน 

9 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 4,780.00  4,780.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
10 จัดซื้อหมึกพิมพ์ XEROX 

รุ่น CT202609 Y  
3,959.00  3,959.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
11 จัดซื้อหมึกพิมพ์ XEROX 

รุ่น CT202608 M  
3,959.00  3,959.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
12 จัดซื้อหมึกพิมพ์ XEROX 

รุ่น CT202607 C  
3,959.00  3,959.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
13 จัดซื้อหมึกพิมพ์ XEROX 

รุ่น 315 CT202606 BK  
2,953.20  2,953.20  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
14 จัดซื้อหมึกพิมพ์ชนิดเติม 

EPSON จ ำนวน 16 ขวด 
หมึกพิมพ์ HP 2 กล่อง 

4,879.20  4,879.20  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
15 จัดซื้อหมึกชนิดเติม EPSON 

003 T00V100 BLACK 
2,953.20  2,953.20  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
16 จัดซื้อหมึกพิมพ์ชนิดเติม 

EPSON จ ำนวน 16 ขวด 
หมึกพิมพ์ HP 2 กล่อง 
 

4,879.20  4,879.20  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

รายงานข้อมูล  เดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2564 
จัดซ้ือวัสดุ ส านักงานเขตพื้นการการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อจ้าง 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรอืจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคดัเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรอืจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญา  

สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

หน่วยงาน 

17 จัดซื้อหมึกพิมพ์ชนิดเติม 
EPSON จ ำนวน 16 ขวด 
หมึกพิมพ์ HP 2 กล่อง 

4,879.20  4,879.20  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
18 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 3,464.00  3,464.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนำ ร้ำนสยำมพัฒนำ วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ 
- ส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สมุทรปรำกำร 

19 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 4,551.00  4,551.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนำ ร้ำนสยำมพัฒนำ วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
20 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 3,016.00  3,016.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนำ ร้ำนสยำมพัฒนำ วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ 
- ส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สมุทรปรำกำร 

21 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 4,400.00  4,400.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนำ ร้ำนสยำมพัฒนำ วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
22 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 4,800.00  4,800.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนำ ร้ำนสยำมพัฒนำ วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ 
- ส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สมุทรปรำกำร 

23 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 4,900.00  4,900.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนำ ร้ำนสยำมพัฒนำ วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
24 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน

กระดำษA4 20 รีม 
ที่เจำะกระดำษ 2 อัน 
 

4,900.00 4,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนำ ร้ำนสยำมพัฒนำ วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

รายงานข้อมูล  เดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2564 
จัดซ้ือวัสดุ ส านักงานเขตพื้นการการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อจ้าง 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรอืจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคดัเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรอืจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญา  

สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

หน่วยงาน 

25 จัดซื้อวัสดุส ำจัดซื้อวัสดุ 4,511.00 4,511.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนำ ร้ำนสยำมพัฒนำ วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
26 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 3,016.00  3,016.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนำ ร้ำนสยำมพัฒนำ วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ 
- ส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สมุทรปรำกำร 

27 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 4,800.00  4,800.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนำ ร้ำนสยำมพัฒนำ วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
28 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 4,400.00 4,400.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนำ ร้ำนสยำมพัฒนำ วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ 
- ส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สมุทรปรำกำร 

29 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 5,025.00  5,025.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนำ ร้ำนสยำมพัฒนำ วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
30 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 4,885.00  4,885.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนำ ร้ำนสยำมพัฒนำ วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ 
- ส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สมุทรปรำกำร 

31 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน
กระดำษ A4 50 รีม 

4,750.00  4,750.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนำ ร้ำนสยำมพัฒนำ วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
32 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำนแฟ้ม  

2 ห่วง ตรำช้ำง 
877.40 877.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
บริษัท เอ็ม.บี.เอส. เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

รายงานข้อมูล  เดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2564 
จัดซ้ือวัสดุ ส านักงานเขตพื้นการการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อจ้าง 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรอืจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคดัเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรอืจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญา  

สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

หน่วยงาน 

33 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 1,921.00 1,921.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนำ ร้ำนสยำมพัฒนำ วงเงินงบประมำณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร 

รวม                                              (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบำทเจ็ดสิบสตำงค์) 120,767.70  บำท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


