
วงเงินท่ีจะซ้ือจ้าง ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายนภดล นันทวิชัย นายนภดล นันทวิชัย วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนปทุมคงคา

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สมุทรปราการ

ลงวันท่ี

2 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายนภดล นันทวิชัย นายนภดล นันทวิชัย วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนปทุมคงคา

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สมุทรปราการ

ลงวันท่ี

3 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายนภดล นันทวิชัย นายนภดล นันทวิชัย วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนปทุมคงคา

ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สมุทรปราการ

ลงวันท่ี

4 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายนภดล นันทวิชัย นายนภดล นันทวิชัย วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนปทุมคงคา

ประจ าเดือน มกราคม 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สมุทรปราการ

ลงวันท่ี

5 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายนภดล นันทวิชัย นายนภดล นันทวิชัย วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนปทุมคงคา

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สมุทรปราการ

ลงวันท่ี

6 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายนภดล นันทวิชัย นายนภดล นันทวิชัย วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนปทุมคงคา

ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สมุทรปราการ

ลงวันท่ี

7 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายนภดล นันทวิชัย นายนภดล นันทวิชัย วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนปทุมคงคา

ประจ าเดือน เมษายน 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สมุทรปราการ

ลงวันท่ี

8 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายนภดล นันทวิชัย นายนภดล นันทวิชัย วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนปทุมคงคา

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สมุทรปราการ

ลงวันท่ี

9 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายนภดล นันทวิชัย นายนภดล นันทวิชัย วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนปทุมคงคา

ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สมุทรปราการ

ลงวันท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป
หน่วยงาน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

รายงานข้อมูล เดือน ตุลาคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(บาท) (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ราคาท่ีเสนอ



วงเงินท่ีจะซ้ือจ้าง ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

10 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตนา โยติกา นางสาวจิตนา โยติกา วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนป้อมนาคราช

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สวาทยานนท์

ลงวันท่ี

11 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตนา โยติกา นางสาวจิตนา โยติกา วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนป้อมนาคราช

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สวาทยานนท์

ลงวันท่ี

12 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตนา โยติกา นางสาวจิตนา โยติกา วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนป้อมนาคราช

ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สวาทยานนท์

ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ ลงวันท่ี สวาทยานนท์

13 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตนา โยติกา นางสาวจิตนา โยติกา วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนป้อมนาคราช

ประจ าเดือน มกราคม 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สวาทยานนท์

ลงวันท่ี

14 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตนา โยติกา นางสาวจิตนา โยติกา วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนป้อมนาคราช

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สวาทยานนท์

ลงวันท่ี

15 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตนา โยติกา นางสาวจิตนา โยติกา วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนป้อมนาคราช

ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สวาทยานนท์

ลงวันท่ี

16 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตนา โยติกา นางสาวจิตนา โยติกา วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนป้อมนาคราช

ประจ าเดือน เมษายน 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สวาทยานนท์

ลงวันท่ี

17 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 4,500.00              4,500.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตนา โยติกา นางสาวจิตนา โยติกา วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนป้อมนาคราช

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ราคา 4,500.00 บาท ราคา 4,500.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สวาทยานนท์

ลงวันท่ี

18 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววชิรา สร้อยสน นางสาววชิรา สร้อยสน วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนหลวงพ่อปาน

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี คลองด่านอนุสรณ์

ลงวันท่ี

19 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววชิรา สร้อยสน นางสาววชิรา สร้อยสน วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนหลวงพ่อปาน

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี คลองด่านอนุสรณ์

ลงวันท่ี

20 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววชิรา สร้อยสน นางสาววชิรา สร้อยสน วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนหลวงพ่อปาน

ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี คลองด่านอนุสรณ์

ลงวันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

รายงานข้อมูล เดือน ตุลาคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง หน่วยงาน
(บาท) (บาท) ราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป



วงเงินท่ีจะซ้ือจ้าง ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

21 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววชิรา สร้อยสน นางสาววชิรา สร้อยสน วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนหลวงพ่อปาน

ประจ าเดือน มกราคม 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี คลองด่านอนุสรณ์

ลงวันท่ี

22 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววชิรา สร้อยสน นางสาววชิรา สร้อยสน วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนหลวงพ่อปาน

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี คลองด่านอนุสรณ์

ลงวันท่ี

23 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววชิรา สร้อยสน นางสาววชิรา สร้อยสน วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนหลวงพ่อปาน

ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี คลองด่านอนุสรณ์

ลงวันท่ี

24 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววชิรา สร้อยสน นางสาววชิรา สร้อยสน วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนหลวงพ่อปาน

ประจ าเดือน เมษายน 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี คลองด่านอนุสรณ์

ลงวันท่ี

25 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววชิรา สร้อยสน นางสาววชิรา สร้อยสน วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนหลวงพ่อปาน

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี คลองด่านอนุสรณ์

ลงวันท่ี

26 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววชิรา สร้อยสน นางสาววชิรา สร้อยสน วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนหลวงพ่อปาน

ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี คลองด่านอนุสรณ์

ลงวันท่ี

27 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายพัชร สุคนธนทรัพย์ นายพัชร สุคนธนทรัพย์ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนสาขลาสุทธีรา

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี อุปถัมภ์

ลงวันท่ี

28 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายพัชร สุคนธนทรัพย์ นายพัชร สุคนธนทรัพย์ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนสาขลาสุทธีรา

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี อุปถัมภ์

ลงวันท่ี

29 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายพัชร สุคนธนทรัพย์ นายพัชร สุคนธนทรัพย์ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนสาขลาสุทธีรา

ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี อุปถัมภ์

ลงวันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

รายงานข้อมูล เดือน ตุลาคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง หน่วยงาน
(บาท) (บาท) ราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป



วงเงินท่ีจะซ้ือจ้าง ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

30 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวารีย์ แสงฉาย นางสาวสุวารีย์ แสงฉาย วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี 

ลงวันท่ี

31 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวารีย์ แสงฉาย นางสาวสุวารีย์ แสงฉาย วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี 

ลงวันท่ี

32 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวารีย์ แสงฉาย นางสาวสุวารีย์ แสงฉาย วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี 

ลงวันท่ี

33 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวารีย์ แสงฉาย นางสาวสุวารีย์ แสงฉาย วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

ประจ าเดือน มกราคม 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี 

ลงวันท่ี

34 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวารีย์ แสงฉาย นางสาวสุวารีย์ แสงฉาย วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี 

ลงวันท่ี

35 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวารีย์ แสงฉาย นางสาวสุวารีย์ แสงฉาย วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี 

ลงวันท่ี

36 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวารีย์ แสงฉาย นางสาวสุวารีย์ แสงฉาย วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

ประจ าเดือน เมษายน 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี 

ลงวันท่ี

37 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวารีย์ แสงฉาย นางสาวสุวารีย์ แสงฉาย วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี 

ลงวันท่ี

38 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวารีย์ แสงฉาย นางสาวสุวารีย์ แสงฉาย วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี 

ลงวันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

รายงานข้อมูล เดือน ตุลาคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง หน่วยงาน
(บาท) (บาท) ราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป



วงเงินท่ีจะซ้ือจ้าง ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

39 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธ์ุ นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธ์ุ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัด

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ราคา 15,750.00 บาท ราคา 15,750.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ศรีจันทร์ประดิษฐ์ิ

ลงวันท่ี

40 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธ์ุ นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธ์ุ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัด

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ราคา 15,750.00 บาท ราคา 15,750.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ศรีจันทร์ประดิษฐ์ิ

ลงวันท่ี

41 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธ์ุ นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธ์ุ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัด

ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ราคา 15,750.00 บาท ราคา 15,750.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ศรีจันทร์ประดิษฐ์ิ

ลงวันท่ี

42 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธ์ุ นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธ์ุ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัด

ประจ าเดือน มกราคม 2565 ราคา 15,750.00 บาท ราคา 15,750.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ศรีจันทร์ประดิษฐ์ิ

ลงวันท่ี

43 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธ์ุ นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธ์ุ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัด

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ราคา 15,750.00 บาท ราคา 15,750.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ศรีจันทร์ประดิษฐ์ิ

ลงวันท่ี

44 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธ์ุ นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธ์ุ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัด

ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ราคา 15,750.00 บาท ราคา 15,750.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ศรีจันทร์ประดิษฐ์ิ

ลงวันท่ี

45 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธ์ุ นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธ์ุ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัด

ประจ าเดือน เมษายน 2565 ราคา 15,750.00 บาท ราคา 15,750.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ศรีจันทร์ประดิษฐ์ิ

ลงวันท่ี

46 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,150.00             15,150.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธ์ุ นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธ์ุ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัด

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ราคา 15,150.00 บาท ราคา 15,150.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ศรีจันทร์ประดิษฐ์ิ

ลงวันท่ี

47 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,150.00             15,150.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธ์ุ นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธ์ุ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัด

ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 ราคา 15,150.00 บาท ราคา 15,150.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ศรีจันทร์ประดิษฐ์ิ

ลงวันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

รายงานข้อมูล เดือน ตุลาคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง หน่วยงาน
(บาท) (บาท) ราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป



วงเงินท่ีจะซ้ือจ้าง ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

48 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชฌาย์ บุญปก นางสาวสุพัชฌาย์ บุญปก วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัด

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ราคา 15,750.00 บาท ราคา 15,750.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ศรีจันทร์ประดิษฐ์ิ

ลงวันท่ี

49 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชฌาย์ บุญปก นางสาวสุพัชฌาย์ บุญปก วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัด

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ราคา 15,750.00 บาท ราคา 15,750.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ศรีจันทร์ประดิษฐ์ิ

ลงวันท่ี

50 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชฌาย์ บุญปก นางสาวสุพัชฌาย์ บุญปก วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัด

ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ราคา 15,750.00 บาท ราคา 15,750.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ศรีจันทร์ประดิษฐ์ิ

ลงวันท่ี

51 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชฌาย์ บุญปก นางสาวสุพัชฌาย์ บุญปก วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัด

ประจ าเดือน มกราคม 2565 ราคา 15,750.00 บาท ราคา 15,750.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ศรีจันทร์ประดิษฐ์ิ

ลงวันท่ี

52 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชฌาย์ บุญปก นางสาวสุพัชฌาย์ บุญปก วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัด

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ราคา 15,750.00 บาท ราคา 15,750.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ศรีจันทร์ประดิษฐ์ิ

ลงวันท่ี

53 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชฌาย์ บุญปก นางสาวสุพัชฌาย์ บุญปก วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัด

ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ราคา 15,750.00 บาท ราคา 15,750.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ศรีจันทร์ประดิษฐ์ิ

ลงวันท่ี

54 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชฌาย์ บุญปก นางสาวสุพัชฌาย์ บุญปก วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัด

ประจ าเดือน เมษายน 2565 ราคา 15,750.00 บาท ราคา 15,750.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ศรีจันทร์ประดิษฐ์ิ

ลงวันท่ี

55 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,150.00             15,150.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชฌาย์ บุญปก นางสาวสุพัชฌาย์ บุญปก วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัด

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ราคา 15,150.00 บาท ราคา 15,150.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ศรีจันทร์ประดิษฐ์ิ

ลงวันท่ี

56 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,150.00             15,150.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชฌาย์ บุญปก นางสาวสุพัชฌาย์ บุญปก วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัด

ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 ราคา 15,150.00 บาท ราคา 15,150.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ศรีจันทร์ประดิษฐ์ิ

ลงวันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

รายงานข้อมูล เดือน ตุลาคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง หน่วยงาน
(บาท) (บาท) ราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป



วงเงินท่ีจะซ้ือจ้าง ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

57 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง นายมนตรี รอดเรือง นายมนตรี รอดเรือง วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ราคา 15,750.00 บาท ราคา 15,750.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี 

ลงวันท่ี

58 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง นายมนตรี รอดเรือง นายมนตรี รอดเรือง วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ราคา 15,750.00 บาท ราคา 15,750.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี 

ลงวันท่ี

59 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง นายมนตรี รอดเรือง นายมนตรี รอดเรือง วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ

ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ราคา 15,750.00 บาท ราคา 15,750.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี 

ลงวันท่ี

60 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง นายมนตรี รอดเรือง นายมนตรี รอดเรือง วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ

ประจ าเดือน มกราคม 2565 ราคา 15,750.00 บาท ราคา 15,750.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี 

ลงวันท่ี

61 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง นายมนตรี รอดเรือง นายมนตรี รอดเรือง วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ราคา 15,750.00 บาท ราคา 15,750.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี 

ลงวันท่ี

62 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง นายมนตรี รอดเรือง นายมนตรี รอดเรือง วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ

ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ราคา 15,750.00 บาท ราคา 15,750.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี 

ลงวันท่ี

63 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง นายมนตรี รอดเรือง นายมนตรี รอดเรือง วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ

ประจ าเดือน เมษายน 2565 ราคา 15,750.00 บาท ราคา 15,750.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี 

ลงวันท่ี

64 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,150.00             15,150.00           เฉพาะเจาะจง นายมนตรี รอดเรือง นายมนตรี รอดเรือง วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ราคา 15,150.00 บาท ราคา 15,150.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี 

ลงวันท่ี

65 ค่าจ้างครูพระราชด าริ 15,150.00             15,150.00           เฉพาะเจาะจง นายมนตรี รอดเรือง นายมนตรี รอดเรือง วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ

ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 ราคา 15,150.00 บาท ราคา 15,150.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี 

ลงวันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

รายงานข้อมูล เดือน ตุลาคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง หน่วยงาน
(บาท) (บาท) ราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป



วงเงินท่ีจะซ้ือจ้าง ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

66 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายภีชกร ห้องดอกไม้ นายภีชกร ห้องดอกไม้ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

67 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายภีชกร ห้องดอกไม้ นายภีชกร ห้องดอกไม้ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

68 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายภีชกร ห้องดอกไม้ นายภีชกร ห้องดอกไม้ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

69 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายภีชกร ห้องดอกไม้ นายภีชกร ห้องดอกไม้ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน มกราคม 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

70 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายภีชกร ห้องดอกไม้ นายภีชกร ห้องดอกไม้ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

71 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา กาญจนชีวะ นางสาวณัฐชา กาญจนชีวะ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

72 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา กาญจนชีวะ นางสาวณัฐชา กาญจนชีวะ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

73 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา กาญจนชีวะ นางสาวณัฐชา กาญจนชีวะ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

74 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา กาญจนชีวะ นางสาวณัฐชา กาญจนชีวะ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน มกราคม 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

รายงานข้อมูล เดือน ตุลาคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง หน่วยงาน
(บาท) (บาท) ราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป



วงเงินท่ีจะซ้ือจ้าง ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

75 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา กาญจนชีวะ นางสาวณัฐชา กาญจนชีวะ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

76 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา กาญจนชีวะ นางสาวณัฐชา กาญจนชีวะ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

77 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา กาญจนชีวะ นางสาวณัฐชา กาญจนชีวะ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน เมษายน 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

78 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา กาญจนชีวะ นางสาวณัฐชา กาญจนชีวะ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

79 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา กาญจนชีวะ นางสาวณัฐชา กาญจนชีวะ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

80 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวอุทุมพร โชติจริยากุล นางสาวอุทุมพร โชติจริยากุล วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

81 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวอุทุมพร โชติจริยากุล นางสาวอุทุมพร โชติจริยากุล วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

82 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวอุทุมพร โชติจริยากุล นางสาวอุทุมพร โชติจริยากุล วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

83 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวอุทุมพร โชติจริยากุล นางสาวอุทุมพร โชติจริยากุล วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน มกราคม 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

รายงานข้อมูล เดือน ตุลาคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง หน่วยงาน
(บาท) (บาท) ราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป



วงเงินท่ีจะซ้ือจ้าง ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

84 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวอุทุมพร โชติจริยากุล นางสาวอุทุมพร โชติจริยากุล วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

85 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวอุทุมพร โชติจริยากุล นางสาวอุทุมพร โชติจริยากุล วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

86 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวอุทุมพร โชติจริยากุล นางสาวอุทุมพร โชติจริยากุล วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน เมษายน 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

87 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวอุทุมพร โชติจริยากุล นางสาวอุทุมพร โชติจริยากุล วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

88 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.ท่ัวไป 9,000.00              9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวอุทุมพร โชติจริยากุล นางสาวอุทุมพร โชติจริยากุล วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนบางแก้ว

ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี ประชาสรรค์

ลงวันท่ี

89 ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 17,000.00             17,000.00           เฉพาะเจาะจง นายประพฤติ ศีลพิพัฒน์ นายประพฤติ ศีลพิพัฒน์ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ราคา 17,000.00 บาท ราคา 17,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สมุทรกิจวิทยาคม

ลงวันท่ี

90 ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 17,000.00             17,000.00           เฉพาะเจาะจง นายประพฤติ ศีลพิพัฒน์ นายประพฤติ ศีลพิพัฒน์ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่

ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ราคา 17,000.00 บาท ราคา 17,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สมุทรกิจวิทยาคม

ลงวันท่ี

91 ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 17,000.00             17,000.00           เฉพาะเจาะจง นายประพฤติ ศีลพิพัฒน์ นายประพฤติ ศีลพิพัฒน์ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่

ประจ าเดือน มกราคม 2565 ราคา 17,000.00 บาท ราคา 17,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สมุทรกิจวิทยาคม

ลงวันท่ี

92 ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 17,000.00             17,000.00           เฉพาะเจาะจง นายประพฤติ ศีลพิพัฒน์ นายประพฤติ ศีลพิพัฒน์ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ราคา 17,000.00 บาท ราคา 17,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สมุทรกิจวิทยาคม

ลงวันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

รายงานข้อมูล เดือน ตุลาคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง หน่วยงาน
(บาท) (บาท) ราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป



วงเงินท่ีจะซ้ือจ้าง ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

93 ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 17,000.00             17,000.00           เฉพาะเจาะจง นายประพฤติ ศีลพิพัฒน์ นายประพฤติ ศีลพิพัฒน์ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่

ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ราคา 17,000.00 บาท ราคา 17,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สมุทรกิจวิทยาคม

ลงวันท่ี

94 ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 17,000.00             17,000.00           เฉพาะเจาะจง นายประพฤติ ศีลพิพัฒน์ นายประพฤติ ศีลพิพัฒน์ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ราคา 17,000.00 บาท ราคา 17,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สมุทรกิจวิทยาคม

ลงวันท่ี

95 ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 17,000.00             17,000.00           เฉพาะเจาะจง นายประพฤติ ศีลพิพัฒน์ นายประพฤติ ศีลพิพัฒน์ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่

ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 ราคา 17,000.00 บาท ราคา 17,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี สมุทรกิจวิทยาคม

ลงวันท่ี

96 ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 17,000.00             17,000.00           เฉพาะเจาะจง นายราวิน สุคนธทรัพย์ นายราวิน สุคนธทรัพย์ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนสาขลาสุทธีรา

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ราคา 17,000.00 บาท ราคา 17,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี อุปถัมภ์

ลงวันท่ี

97 ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 17,000.00             17,000.00           เฉพาะเจาะจง นายราวิน สุคนธทรัพย์ นายราวิน สุคนธทรัพย์ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนสาขลาสุทธีรา

ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ราคา 17,000.00 บาท ราคา 17,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี อุปถัมภ์

ลงวันท่ี

98 ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 17,000.00             17,000.00           เฉพาะเจาะจง นายราวิน สุคนธทรัพย์ นายราวิน สุคนธทรัพย์ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนสาขลาสุทธีรา

ประจ าเดือน มกราคม 2565 ราคา 17,000.00 บาท ราคา 17,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี อุปถัมภ์

ลงวันท่ี

99 ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 17,000.00             17,000.00           เฉพาะเจาะจง นายราวิน สุคนธทรัพย์ นายราวิน สุคนธทรัพย์ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนสาขลาสุทธีรา

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ราคา 17,000.00 บาท ราคา 17,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี อุปถัมภ์

ลงวันท่ี

100 ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 17,000.00             17,000.00           เฉพาะเจาะจง นายราวิน สุคนธทรัพย์ นายราวิน สุคนธทรัพย์ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนสาขลาสุทธีรา

ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ราคา 17,000.00 บาท ราคา 17,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี อุปถัมภ์

ลงวันท่ี

101 ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 17,000.00             17,000.00           เฉพาะเจาะจง นายราวิน สุคนธทรัพย์ นายราวิน สุคนธทรัพย์ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนสาขลาสุทธีรา

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ราคา 17,000.00 บาท ราคา 17,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี อุปถัมภ์

ลงวันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

รายงานข้อมูล เดือน ตุลาคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง หน่วยงาน
(บาท) (บาท) ราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป



วงเงินท่ีจะซ้ือจ้าง ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

102 ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 17,000.00             17,000.00           เฉพาะเจาะจง นายราวิน สุคนธทรัพย์ นายราวิน สุคนธทรัพย์ วงเงินงบประมาณ บันทึกตกลงจ้าง โรงเรียนสาขลาสุทธีรา

ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 ราคา 17,000.00 บาท ราคา 17,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบฯ เลขท่ี อุปถัมภ์

ลงวันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

รายงานข้อมูล เดือน ตุลาคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง หน่วยงาน
(บาท) (บาท) ราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป


