
ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือจดัจ้ำง(บำท)
วงเงนิที่จะซ้ือจ้ำง 

(บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

 เลขที่และวันที่ใบส่ัง

ซ้ือส่ังจ้ำง
หน่วยงำน

1 จดัซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริมการแข่งขนั
นกัเรียนดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1,900.00                1,900.00             เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาภณัฑ ์ราคา 1,900.00 บาท ร้านวิทยาภณัฑ ์ราคา 1,900.00  บาท วงเงินงบประมาณ
สอดคลอ้งกบัระเบียบฯ

เลขท่ี20/2565             
วนัท่ี20 เม.ย 2565

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาสมุทรปราการ

2 จดัซ้ือวสัดุส าหรับการอบรมกิจกรรม
พฒันาครูตามหลกัสูตร เทคนิคการสอน

3,250.00                3,250.00             เฉพาะเจาะจง ร้านทีซี พาณิชย ์ราคา 3,250.00 บาท ร้านทีซี พาณิชย ์ราคา 3,250.00 บาท วงเงินงบประมาณ
สอดคลอ้งกบัระเบียบฯ

เลขท่ี22/2565             
วนัท่ี 17 พ.ค. 2565

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาสมุทรปราการ

3 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ด าเนินโครกงการ
ส่งเสริมและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน

1,840.00                1,840.00             เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งสุภคัพงศก์ารบินโดยนายนิ
รัตศยั รุ่งสุภคัพงษ ์ราคา1,840.00 
บาท

ร้านรุ่งสุภคัพงศก์ารบิน                      
 โดยนายนิรัตศยั รุ่งสุภคัพงษ ์              
 ราคา  1,840.00 บาท

วงเงินงบประมาณ
สอดคลอ้งกบัระเบียบฯ

เลขท่ี 27/2565             
วนัท่ี10 มิ.ย 2565

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาสมุทรปราการ

5 จา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ
ภายในส านกังาน

2,200.00                2,200.00             เฉพาะเจาะจง ร้านศศิวรรณ แอร์ เซอร์วิส ราคา 
2,200.00 บาท

ร้านศศิวรรณ แอร์ เซอร์วิส                  
 ราคา 2,200.00 บาท

วงเงินงบประมาณ
สอดคลอ้งกบัระเบียบฯ

เลขท่ี 25/2565              
  วนัท่ี 5 เม.ย 2565

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาสมุทรปราการ

6 จา้งท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธล์ดแยก
ขยะมูลฝอยและปแรรูปขยะอินทรย์

600.00                   600.00                เฉพาะเจาะจง ร้านพรพหรม เทรดด้ิง ราคา 600.00
 บาท

ร้านพรพหรม เทรดด้ิง ราคา 600.00 
บาท

วงเงินงบประมาณ
สอดคลอ้งกบัระเบียบฯ

เลขท่ี 26/2565              
   วนัท่ี 5 เม.ย. 2565

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาสมุทรปราการ

7 จา้งท าชุดใส่บาตรพระภิกษุสงฆ ์จ านวน 9 
รูป วนัพระราชสมภพกนิษฐาธิราชเจา้

609.00                   609.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวองัสุมาริน กาญจนพนัธ ์
ราคา 609.00 บาท

นางสาวองัสุมาริน กาญจนพนัธ ์ราคา 
609.00 บาท

วงเงินงบประมาณ
สอดคลอ้งกบัระเบียบฯ

เลขท่ี 30/2565              
       วนัท่ี 11 เม.ย 2565

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาสมุทรปราการ

8

จา้งท าส าเนาชุดท าขอ้สอบและ
กระดาษค าตอบ

1,693.30                1,693.30             เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งภคัพงคก์ารบิน ราคา 1,693.30
 บาท

ร้านรุ่งภคัพงคก์ารบิน                          
  ราคา 1,693.30 บาท

วงเงินงบประมาณ
สอดคลอ้งกบัระเบียบฯ

เลขท่ี 31/2565              
       วนัท่ี 20 เม.ย 2566

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาสมุทรปราการ

9 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ  านวน 2 เคร่ือง 1,070.00                1,070.00             เฉพาะเจาะจง คอมซิสเท็ม โดยนายฐิติวฒัน์  โชติ
จรูญพนัธ ์ราคา 1,070.00 บาท

คอมซิสเท็ม โดยนายฐิติวฒัน์               
   โชติจรูญพนัธ ์ราคา 1,070.00 บาท

วงเงินงบประมาณ
สอดคลอ้งกบัระเบียบฯ

เลขท่ี 32/2565              
        วนัท่ี 22 เม.ย 2565

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาสมุทรปราการ

10 จา้งท าส าเนาเอกสารของกลุ่มส่งเสริม
การศึกษา

4,697.30                4,697.30             เฉพาะเจาะจง คอมซิสเท็ม โดยนายฐิติวฒัน์  โชติ
จรูญพนัธ ์ราคา 4,697.30 บาท

คอมซิสเท็ม โดยนายฐิติวฒัน์               
  โชติจรูญพนัธ ์ราคา 4,697.30 บาท

วงเงินงบประมาณ
สอดคลอ้งกบัระเบียบฯ

เลขท่ี 34/2565              
 วนัท่ี 22 เม.ย 2565

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาสมุทรปราการ

11 จา้งท าส าเนาเอกสารของกลุ่มส่งเสริม
การศึกษา

693.00                   693.00                เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งสุภคัพงศก์ารบินโดยนายนิ
รัตศยั รุ่งสุภคัพงษ ์ราคา 693.00 บาท

ร้านรุ่งสุภคัพงศก์ารบิน                       
 โดยนายนิรัตศยั รุ่งสุภคัพงษ ์              
  ราคา 693.00 บาท

วงเงินงบประมาณ
สอดคลอ้งกบัระเบียบฯ

เลขท่ี 35/2565             
 วนัท่ี 17 พ.ค. 2565

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาสมุทรปราการ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง ปีงบประมำณ พ .ศ. ๒๕๖๕

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร

รำยงำนข้อมูล เดือน ตุลำคม 2464 - มิถุนำยน 2565

จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำนเขตพืน้กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 



ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือจดัจ้ำง(บำท)
วงเงนิที่จะซ้ือจ้ำง 

(บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

 เลขที่และวันที่ใบส่ัง

ซ้ือส่ังจ้ำง
หน่วยงำน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง ปีงบประมำณ พ .ศ. ๒๕๖๕

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร

รำยงำนข้อมูล เดือน ตุลำคม 2464 - มิถุนำยน 2565

จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำนเขตพืน้กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 

12 จา้งท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธผ์ูบ้ริหาร 
สพม.สป

850.00                   850.00                เฉพาะเจาะจง นายธนนัวฒัน์ อธิวฒัน์ปัญโญ ราคา 
 850.00 บาท

นายธนนัวฒัน์ อธิวฒัน์ปัญโญ             
 ราคา  850.00 บาท

วงเงินงบประมาณ
สอดคลอ้งกบัระเบียบฯ

เลขท่ี 136/2565            
      วนัท่ี  17 พ.ค. 2565

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาสมุทรปราการ

13 จา้งเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ือง 3,340.00                3,340.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยสมุทรปิโตรเลียม ราคา 
3,340 บาท

บจก.ไทยสมุทรปิโตรเลียม                  
 ราคา 3,340 บาท

วงเงินงบประมาณ
สอดคลอ้งกบัระเบียบฯ

เลขท่ี 40/2565              
      วนัท่ี 10 มิ.ย 2565

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาสมุทรปราการ

14 จา้งท าตรายางเพ่ือใช้ปฏิบติังาน 4,199.75                4,199.75             เฉพาะเจาะจง หจก.สมชยัการพิมพ ์ราคา 4,199.75
 บาท

หจก.สมชยัการพิมพ ์ราคา 4,199.75 
บาท

วงเงินงบประมาณ
สอดคลอ้งกบัระเบียบฯ

เลขท่ี41/2565              
 วนัท่ี 10 มิ.ย 2565

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาสมุทรปราการ

15 จา้งซ่อมแซมปรับปรุงพดัลมดูดอากาศ
หอ้งน ้าส านกังาน

2,000.00                2,000.00             เฉพาะเจาะจง นายสงัคม เสาทิฤทธ์ิกุล ,            
นายธีทศัน์ ปิติภาคพงษ ์ราคา 
2,000.00 บาท

นายสงัคม เสาทิฤทธ์ิกุล ,                 
นายธีทศัน์ ปิติภาคพงษ ์ราคา 2,000.00
 บาท

วงเงินงบประมาณ
สอดคลอ้งกบัระเบียบฯ

เลขท่ี 43/2565              
     วนัท่ี 16 มิ.ย 2565

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาสมุทรปราการ

16  จา้งซ่อมแซมปรับปรุงพดัลมดูดอากาศ
หอ้งน ้าผูบ้ริหาร

1,500.00                1,500.00             เฉพาะเจาะจง นายสงัคม เสาทิฤทธ์ิกุล ,            
นายธีทศัน์ ปิติภาคพงษ ์ราคา 
1,500.00 บาท

นายสงัคม เสาทิฤทธ์ิกุล ,                     
     นายธีทศัน์ ปิติภาคพงษ ์                 
         ราคา 1,500.00 บาท

วงเงินงบประมาณ
สอดคลอ้งกบัระเบียบฯ

เลขท่ี 44/2565              
 วนัท่ี 16 มิ.ย 2565

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาสมุทรปราการ

17 จา้งเหมาบริการซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศหอ้งการเงิน

900.00                   900.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเจ พี แอร์ เซอร์วิส โดยนายไพ
สิทธ์ิ จนัทร์พลู ราคา 900.00 บาท

ร้านเจ พี แอร์ เซอร์วิส                         
          โดยนายไพสิทธ์ิ จนัทร์พลู         
             ราคา 900.00 บาท

วงเงินงบประมาณ
สอดคลอ้งกบัระเบียบฯ

เลขท่ี 45/2565             
 วนัท่ี 30 มิ.ย 2565

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาสมุทรปราการ

18 วสัดุหมึกDrum Xerox 315BK เปล่ียน
เคร่ืองถ่ายเอกสารชั้น1

3,100.86                3,100.86             เฉพาะเจาะจง คอมซิสเท็ม โดยนายฐิติวฒัน์  โชติ
จรูญพนัธ ์ราคา 3,100.86 บาท

คอมซิสเท็ม โดยนายฐิติวฒัน์               
  โชติจรูญพนัธ ์ราคา 3,100.86 บาท

วงเงินงบประมาณ
สอดคลอ้งกบัระเบียบฯ

เลขท่ี 52/2565              
     วนัท่ี  7 ก.ค 2566

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาสมุทรปราการ

34,443.21                      บำท

 

รวม         (สำมหม่ืนส่ีพันส่ีร้อยส่ีสิบสำมบำทยีสิ่บเอ็ดบำทถ้วน)


