
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

รายงานข้อมูล  เดือน  มกราคม – มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคดัเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรอืจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญา 
สัญญาหรือข้อตกลงในการ

ซื้อหรอืจ้าง 
หน่วยงาน 

1 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ประจ าเดือน ตุลาคม – 
ธันวาคม 2563 

13,770.90  13,770.90  เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงเช่า  
เลขที่ 1/2564  

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

โรงเรียน 
วิสุทธิกษัตรี 

2 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ประจ าเดือน มกราคม – 
มีนาคม 2564 

15,000.00  15,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงเช่า  
เลขที่ 2/2564  

ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 

โรงเรียน 
วิสุทธิกษัตรี 

3 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ประจ าเดือน มีนาคม 2564 

1,284.00  1,284.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงเช่า  
เลขที่ 2/2564 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 

โรงเรียน 
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 

4 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 
2564 

1,284.00  1,284.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงเช่า  
เลขที่ 3/2564 

ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 

โรงเรียน 
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 

5 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ประจ าเดือน มกราคม – 
มีนาคม 2564 

6,000.00  6,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มันน่ี จ ากัด  บริษัท ทรู มันน่ี จ ากัด  วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- โรงเรียน 
มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจ

วิทยาคม 
6 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

ประจ าเดือน มกราคม – 
มีนาคม 2564 

6,000.00  6,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต  
คอร์เปอเรชั่น  จ ากัด  

บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต  
คอร์เปอเรชั่น  จ ากัด 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- โรงเรียน 
มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจ

วิทยาคม 
7 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

ประจ าเดือน มกราคม – 
มีนาคม 2564 

11,523.75  11,523.75  เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงเช่า  
เลขที่ 35/2564  

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 

โรงเรียน 
ปทุมคงคา 

8 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ประจ าเดือนเมษายน2564 

3,841.30  3,841.30  เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- โรงเรียน 
ปทุมคงคา 

 
9 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

ประจ าเดือน พฤษภาคม 
2564 

3,841.30  3,841.30  เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- โรงเรียน 
ปทุมคงคา 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

รายงานข้อมูล  เดือน  มกราคม – มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคดัเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรอืจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญา 
สัญญาหรือข้อตกลงในการ

ซื้อหรอืจ้าง 
หน่วยงาน 

10 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ประจ าเดือน มกราคม-
มีนาคม 2564 

15,000.00  15,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงเช่า  
เลขที่ 58/2564 

ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 

โรงเรียน 
บางบ่อวิทยาคม 

11 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ประจ าเดือน มกราคม-
มีนาคม 2564 

9,630.00  9,630.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงเช่า  
เลขที่ ศธ04236.50/018 
ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 

โรงเรียน 
เทพศิรินทร์ 

สมุทรปราการ  
12 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

ประจ าเดือน มีนาคม 2564 
4,590.30  4,590.30  เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงเช่า  
เลขที่ 13/2564 

ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 

โรงเรียน 
พูลเจริญวิทยาคม  

13 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ประจ าเดือน มกราคม-
มีนาคม 2564 

14,445.00  14,445.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงเช่า  
เลขที่ 1/2564 

ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 

โรงเรียน 
วัดทรงธรรม  

14 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ประจ าเดือน มีนาคม 2564 

4,590.30  4,590.30  เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

บันทึกตกลงเช่า  
เลขที่ 32.1/2564 

ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 

โรงเรียน 
ราชวินิตบางแก้ว  

15 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ประจ าเดือน มกราคม-
มีนาคม 2564 

11,844.90  11,844.90  เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบฯ 

- โรงเรียน 
บดินทรเดชา 

(สิงห์ สิงหเสนี) 
สมุทรปราการ  

รวม                                               (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยส่ีสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) 122,645.75  บาท 

 
 
 
 
 


