
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ-จัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

จ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)

 เงินท่ีได้รับ

จัดสรรจำก 

สพฐ. (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

สัญญำหรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หน่วยงำน

1
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

ตุลำคม-ธันวำคม 2564

18,725.00       18,725.00      6,000.00        เฉพำะเจำะจง
บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมู

นิเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมู

นิเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ
-

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ 

เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร

2
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

ตุลำคม-ธันวำคม 2564

3,000.00        3,000.00        6,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

หนังสือข้อตกลงเลขท่ี ศธ 
04339.20/607 ลงวันท่ี

 2 ธันวาคม 2564

โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
สมุทรปราการ

3
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

ตุลำคม-ธันวำคม 2564

4,922.00        4,922.00        5,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ
-

โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) 
สมุทรปราการ

4
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

ตุลำคม-ธันวำคม 2564

3,600.00        3,600.00        5,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 1.1/2565
 ลงวันท่ี  1  ตุลาคม  

2564

โรงเรียนบางแก้วประชา
สรรค์

5
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

ตุลำคม-ธันวำคม 2564

4,290.00        4,290.00        6,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 28/2565 
   ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 

2565
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

6
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

ตุลำคม-ธันวำคม 2564

4,672.90        4,672.90        6,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

หนังสือสัญญาเช่าเลขท่ี 
2/2565 ลงวันท่ี 24 
พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนราชประชาสมาสัย
 ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

7
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

ตุลำคม-ธันวำคม 2564

4,290.00        4,290.00        6,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 7/2565 
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 8/2565 

และ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
9/2565 ลงวันท่ี 22 
พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

8
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

ตุลำคม-ธันวำคม 2564

4,540.00        4,540.00        5,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
036.1/2565 ลงวันท่ี 
30 กันยายน พ.ศ.2564

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

9
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

ตุลำคม-ธันวำคม 2564

4,500.00        4,500.00        6,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

บันทึกตกลงเช่าเลขท่ี 
2/2565 ลงวันท่ี 8 

ธันวาคม 2564
โรงเรียนวัดทรงธรรม

10
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

ตุลำคม-ธันวำคม 2564

5,007.60        5,007.60        5,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ
- โรงเรียนวิสุทธิกัษตรี

11
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

ตุลำคม-ธันวำคม 2564

5,778.00        5,778.00        6,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

บันทึกตกลงเช่าเลขท่ี 
1/2565 ลงวันท่ี 4 

ตุลาคม 2564
โรงเรียนสมุทรปราการ

12
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

ตุลำคม-ธันวำคม 2564

4,627.90        4,627.90        6,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 1/2565 
ลงวันท่ี  30  พฤศจิกายน 

 2564 และ ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 05/65 ลงวันท่ี 2 

ธันวาคม 2564

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ

13
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

ตุลำคม-ธันวำคม 2564

1,200.00        1,200.00        1,300.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

หนังสือข้อตกลงเลขท่ี 
1/2565 ลงวันท่ี  10  

กันยายน  2564

โรงเรียนสาขลาสุทธีรา
อุปถัมภ์

14
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

ตุลำคม-ธันวำคม 2564

4,390.00        4,390.00        5,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 01/2565
 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2564

โรงเรียนหาดอมราอักษร
ลักษณ์วิทยา

รวม 73,543.40                  บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร
รำยงำนข้อมูล เดือน ตุลำคม 2564 ถึง มิถุนำยน 2565

เจ็ดหม่ืนสามพันห้าร้อยส่ีสิบสามบาทส่ีสิบสตางค์



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ-จัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

จ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)

 เงินท่ีได้รับ

จัดสรรจำก 

สพฐ. (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

สัญญำหรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หน่วยงำน

1
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2565

18,725.00       18,725.00      6,000.00        เฉพำะเจำะจง
บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมู

นิเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมู

นิเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ
-

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ 

เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร

2
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2565

3,000.00        3,000.00        6,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

หนังสือข้อตกลงเลขท่ี ศธ 
04339.20/121 ลงวันท่ี

 28 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
สมุทรปราการ

3
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2565

4,922.00        4,922.00        5,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ
-

โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) 
สมุทรปราการ

4
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2565

4,640.00        4,640.00        5,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 7.1/2565
 ลงวันท่ี  1  มกราคม  

2565

โรงเรียนบางแก้วประชา
สรรค์

5
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2565

7,490.00        7,490.00        6,650.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ
- โรงเรียนบางพลีราษฎร์

บ ารุง

6
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2565

3,841.30        3,841.30        6,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ
- โรงเรียนปทุมคงคา 

สมุทรปราการ

7
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2565

4,290.00        4,290.00        6,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 37/2565

 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2565
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

8
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2565

6,380.00        6,380.00        6,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

หนังสือสัญญาเช่าเลขท่ี 
3/2565 ลงวันท่ี 18 

กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนราชประชาสมาสัย
 ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

9
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2565

4,290.00        4,290.00        6,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 61/2565
 และ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

62/2565 ลงวันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

10
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2565

4,540.00        4,540.00        5,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี เลขท่ี 
053.1/2565 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

11
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2565

4,500.00        4,500.00        6,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

บันทึกตกลงเช่าเลขท่ี 
3/2565 ลงวันท่ี 18 

มกราคม 2565
โรงเรียนวัดทรงธรรม

12
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2565

5,007.60        5,007.60        5,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ
- โรงเรียนวิสุทธิกัษตรี

13
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2565

3,600.00        3,600.00        6,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

บันทึกตกลงเช่าเลขท่ี 
3/2565 ลงวันท่ี 4 
กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนสมุทรปราการ

14
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2565

4,627.90        4,627.90        6,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 07/65 ลง
วันท่ี 31 มกราคม 2565 

และ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
09/65 ลงวันท่ี 2 
กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ

15
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2565

1,200.00        1,200.00        1,300.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

หนังสือข้อตกลงเลขท่ี 
2/2565 ลงวันท่ี 23 

กุมภาพันธ์  2565

โรงเรียนสาขลาสุทธีรา
อุปถัมภ์

16
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2565

4,390.00        4,390.00        5,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 04/2565
ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2565

โรงเรียนหาดอมราอักษร
ลักษณ์วิทยา

รวม 85,443.80                  บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร
รำยงำนข้อมูล เดือน ตุลำคม 2564 ถึง มิถุนำยน 2565

แปดหม่ืนห้าพันส่ีร้อยส่ีสิบสามบาทแปดสิบสตางค์



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ-จัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

จ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)

 เงินท่ีได้รับ

จัดสรรจำก 

สพฐ. (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

สัญญำหรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หน่วยงำน

1
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มีนำคม-เมษำยน 2565

18,725.00       18,725.00      6,000.00        เฉพำะเจำะจง
บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมู

นิเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมู

นิเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

สัญญำเช่ำเลขท่ี 5/2565 

ลงวันท่ี 4 มีนำคม 2565

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ 

เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร

2
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มีนำคม-เมษำยน 2565

3,000.00        3,000.00        6,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

หนังสือข้อตกลงเลขท่ี ศธ 
04339.20/279 ลงวันท่ี

 6 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
สมุทรปราการ

3
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มีนำคม-เมษำยน 2565

4,640.00        4,640.00        5,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 9.1/2565
 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2565

โรงเรียนบางแก้วประชา
สรรค์

4
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มีนำคม-เมษำยน 2565

7,490.00        7,490.00        6,650.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ
- โรงเรียนบางพลีราษฎร์

บ ารุง

5
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มีนำคม-เมษำยน 2565

4,290.00        4,290.00        6,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 40/2565
 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2565

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

6
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มีนำคม-เมษำยน 2565

6,380.00        6,380.00        6,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

หนังสือสัญญาเช่าเลขท่ี 
8/2565 ลงวันท่ี 6 
พฤษภาคม 2565

โรงเรียนราชประชาสมาสัย
 ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

7
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มีนำคม-เมษำยน 2565

4,290.00        4,290.00        6,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 93/2565
 และ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

94/2565 ลงวันท่ี 26 
เมษายน 2565

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

8
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มีนำคม-เมษำยน 2565

4,500.00        4,500.00        6,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

บันทึกตกลงเช่าเลขท่ี 
4/2565 ลงวันท่ี 1 

มีนาคม 2565
โรงเรียนวัดทรงธรรม

9
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มีนำคม-เมษำยน 2565

4,627.90        4,627.90        6,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 13/65 ลง

วันท่ี 2 มีนาคม 2565

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ

10
ค่ำเช่ำสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตประจ ำเดือน

มีนำคม-เมษำยน 2565

1,200.00        1,200.00        1,300.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

วงเงินงบประมำณ

สอดคล้องกับระเบียบฯ

หนังสือข้อตกลงเลขท่ี 
3/2565 ลงวันท่ี 9 
พฤษภาคม  2565

โรงเรียนสาขลาสุทธีรา
อุปถัมภ์

รวม 59,142.90                  บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร
รำยงำนข้อมูล เดือน ตุลำคม 2564 ถึง มิถุนำยน 2565

ห้าหม่ืนเก้าพันหน่ึงร้อยส่ีสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์


