
ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำมัธยมศกึษำสมุทรปรำกำร
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศกึษำธิกำร

O23 สรุปผลกำรจััดซัืั อจััดจั ำงััััััััััััััััััััั
หรอืจััดหำพัสดุรำยเดือน

กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงิน
และสนิทรพัย์ั



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 กาญจนพนัธ์ 

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

จัดซ้ือวัสดุส 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

จัดซ้ือวัสดุส 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)



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



วงเงินท่ีจะซ้ือจ้าง ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี ของสัญญา

(บาท) (บาท) ราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาจ้างหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร 92,600.00           92,600.00       วิธีประกวดราคา บริษัท นวธรโยธา จ ากัด บริษัท นวธรโยธา จ ากัด วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์

ประกอบและส่ิงก่อสร้าง รายการปู อิเล็กทรอนิกส์ ราคา 92,600.00 บาท ราคา 92,600.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 2/2565

กระเบ้ืองห้องคหกรรม (e-bidding) การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 

งบประมาณจัดสรร 92,600.00 บาท

2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร 255,300.00         255,300.00      วิธีประกวดราคา ระหว่างด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

ประกอบและส่ิงก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณจัดสรร 255,300.00 บาท (e-bidding)

3 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร 735,400.00         735,400.00      วิธีประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านโป่ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านโป่ง วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

ประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน อิเล็กทรอนิกส์ เพ้นท์ส เพ้นท์ส สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 38/2565

งบประมาณจัดสรร 1,158,100.00 บาท (e-bidding) ราคา 735,400.00 บาท ราคา 735,400.00 บาท การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2565

4 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร 498,000.00 498,000.00 วิธีประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

ประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน อิเล็กทรอนิกส์ ป้ันสุวรรณการโยธา ป้ันสุวรรณการโยธา สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 002/2565

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร หลังท่ี 3 (e-bidding) ราคา 498,000.00 บาท ราคา 498,000.00 บาท การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี -24 มกราคม 2565

งบประมาณจัดสรร 498,000.00 บาท

5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร 442,700.00         442,700.00 วิธีประกวดราคา บริษัท พรพระนคร2565 บริษัท พรพระนคร2565 วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด จ ากัด สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 69/2565

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (e-bidding) ราคา 442,700.00 บาท ราคา 442,700.00 บาท การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี  2 ธันวาคม 2564

งบประมาณจัดสรร 442,700.00 บาท

6 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร 545,500.00 545,500.00 วิธีประกวดราคา บริษัท เอสที ศรีราชา บริษัท เอสที ศรีราชา วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนวัดทรงธรรม

ประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน อิเล็กทรอนิกส์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 5/2565

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (e-bidding) ราคา 545,500.00 บาท ราคา 545,500.00 บาท การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2565

งบประมาณจัดสรร 643,800.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ

รายงานข้อมูล เดือน ตุลาคม 2564- มิถุนายน 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง หน่วยงาน



วงเงินท่ีจะซ้ือจ้าง ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี ของสัญญา

(บาท) (บาท) ราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาจ้างหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

7 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร 1,198,856.00       1,198,856.00   วิธีประกวดราคา บริษัท แอปเปิล เอ็กเปอร์ต บริษัท แอปเปิล เอ็กเปอร์ต วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง

ประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน อิเล็กทรอนิกส์ คอนสตรัคช่ัน เทคโนโสยี จ ำกัด คอนสตรัคช่ัน เทคโนโสยี จ ำกัด สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 1/2565

งานร้ือถอน อาคารแบบ 306 ล. (e-bidding) รำคำ 1,198,856.00 บำท รำคำ 1,198,856.00 บำท การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2565

งบประมาณจัดสรร 1,942,500.00บาท

8 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ 104,300,000.00 104,300,000.00 วิธีประกวดราคา บริษัท สมบัติ ไพบูลย์ บริษัท สมบัติ ไพบูลย์ วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

พิเศษ จ านวน 1 หลัง จ านวน 25 งวด อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม จ ากัด วิศวกรรม จ ากัด สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 1/2564 สวนกุหลาบวิทยาลัย

เบิกจ่ายถึงงวดท่ี 11 (e-bidding) ราคา 104,300,000.00 บาท ราคา 104,300,000.00 บาท การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 08/01/62 สมุทรปราการ

งบประมาณจัดสรร 126,426,600.00 บาท

9 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ 34,730,000.00     34,730,000.00  วิธีประกวดราคา บริษัท พี-แอดวานซ์ บริษัท พี-แอดวานซ์ วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

พิเศษ จ านวน 1 หลัง จ านวน14 งวด อิเล็กทรอนิกส์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด คอนสตรัคช่ัน จ ากัด สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 03/2564 

เบิกจ่ายถึงงวดท่ี 8 (e-bidding) ราคา 34,730,000.00 บาท ราคา 34,730,000.00 บาท การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 26 เมษายน 2565

งบประมาณจัดสรร 34,730,000.00บาท

10 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 2,685,000.00 2,685,000.00 วิธีประกวดราคา หจก.พิเชษฐคอนสตรัคช่ัน หจก.พิเชษฐคอนสตรัคช่ัน วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์

ค่าก่อสร้างอาคารห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ 2007 2007 สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 3/2564

งบประมาณจัดสรร 2,685,000.00 บาท (e-bidding) ราคา 2,685,000.00 บาท ราคา 2,685,000.00 บาท การจัดซ้ือจัดจ้าง  ลงวันท่ี 04/01/65

11 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 3,001,400.00 3,001,400.00 วิธีประกวดราคา ระหว่างด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม

เรียนและส่ิงก่อสร้างอ่ืนและส่ิงก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ อุดมศึกษาพัฒนาการ

ประกอบส าหรับโรงเรียนปกติ (e-bidding)

งบประมาณจัดสรร 3,001,400.00 บาท

12 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 512,685.43 512,685.43 วิธีประกวดราคา บริษัท เฉลิมฉัตร บริษัท เฉลิมฉัตร วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

เรียนและส่ิงก่อสร้างอ่ืนและส่ิงก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด คอนสตรัคช่ัน จ ากัด สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 07/2565

ห้องน  านักเรียนหญิง 6/49 (e-bidding) ราคา 512,685.43 บาท ราคา 512,685.43 บาท การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี  27 เมษายน 2565

งบประมาณจัดสรร 525,900.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ

รายงานข้อมูล เดือน ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง หน่วยงาน



วงเงินท่ีจะซ้ือจ้าง ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี ของสัญญา

(บาท) (บาท) ราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาจ้างหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

13 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 2,800,000.00       2,800,000.00   วิธีประกวดราคา บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลด้ิง จ ากัด วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

เรียนและส่ิงก่อสร้างอ่ืนและส่ิงก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ ราคา 2,800,000.00 บาท ราคา 2,800,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 06/2565

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (e-bidding) การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2565

 สปช.206/26   

งบประมาณจัดสรร 3,025,500.00 บาท

14 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 2,583,999.00       2,583,999.00   วิธีประกวดราคา บริษัท ไอ.ซี.โอ.กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไอ.ซี.โอ.กรุ๊ป จ ากัด วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

เรียนและส่ิงก่อสร้างอ่ืนและส่ิงก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ ราคา 2,583,999.00 บาท ราคา 2,583,999.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 4/2565

ประกอบส าหรับโรงเรียนปกติ (e-bidding) การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565

งบประมาณจัดสรร 3,548,100.00 บาท

15 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 3,238,830.00       3,238,830.00   วิธีประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอส.เอ. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอส.เอ. วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนราชประชาสมาสัย 

เรียนและส่ิงก่อสร้างอ่ืนและส่ิงก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ พี.อินเตอร์เนช่ันแนล  พี.อินเตอร์เนช่ันแนล  สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 3/2565 ฝ่ายมัธยม ในพระบรมราชูปถัมภ์

(งานทาสีภายในภายนอกอาคาร) (e-bidding) ราคา 3,238,830.00 บาท ราคา 3,238,830.00 บาท การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565

งบประมาณจัดสรร 4,665,600.00บาท

16 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 1,688,920.01 1,688,920.01 วิธีประกวดราคา บริษัท ดีดีโกลบอลไซเบอร์เทค บริษัท ดีดีโกลบอลไซเบอร์เทค วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

เรียนและส่ิงก่อสร้างอ่ืนและส่ิงก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด จ ากัด สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 1/2565

ปรับปรุงพ้ืนรางอเนกประสงค์หน้าอาคารศิลปะ (e-bidding) ราคา 1,688,920.01 บาท ราคา 1,688,920.01 บาท การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565

งบประมาณจัดสรร 2,170,000.00บาท

17 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 3,791,999.00 3,791,999.00 วิธีประกวดราคา บริษัท ศิวพล คอนสตรัคช่ัน บริษัท ศิวพล คอนสตรัคช่ัน วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

เรียนและส่ิงก่อสร้างอ่ืนและส่ิงก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ คอนสตรัคช่ัน แอนด์ คอนสตรัคช่ัน แอนด์ สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 1/2565 สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

เบิกจ่ายงวดท่ี 3 (e-bidding) พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2565

งบประมาณจัดสรร 4,522,400.00 บาท ราคา 3,791,999.00 บาท ราคา 3,791,999.00 บาท

รวม (หน่ึงร้อยหกสิบสามล้านสามแสนสามหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยส่ีบาทหน่ึงสตางค์) 163,101,189.44            บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ

รายงานข้อมูล เดือน ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง หน่วยงาน



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


