
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

ภายในวันท่ี  1 - 30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 

ท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง  

1 เช่ารถตู้  
เดือน พฤศจิกายน 2563 

23,552.95 23,552.95 ประกวดราคา แอ๊ดวานช์  
โกลบอล 

แอ๊ดวานช์  
โกลบอล 

เป็นบริษัททีช่นะ 
การเสนอราคาดว้ย
วิธี e-bidding) 

สัญญาเช่าเลขที่ 
01/2561 ลว 13 
มิถุนายน 2561 

2 จ้างเหมาบริการ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เดือน พฤศจิกายน 2563 – 
มกราคม 2564 

34,800.- 34,800.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรประภา  
นาคธน 

น.ส.ศิรประภา  
นาคธน 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เสนอ
ราคาภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 10/2564 
ลว 4 พฤศจิกายน 
2563 

3 จ้างเหมาบริการ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เดือน พฤศจิกายน 2563 – 
มกราคม 2564 

34,800.- 34,800.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นภาลัย  
ระบาเลิศ 

น.ส.นภาลัย  
ระบาเลิศ 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เสนอ
ราคาภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 11/2564 
ลว 4 พฤศจิกายน 
2563 

4 จ้างเหมาบริการ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เดือน พฤศจิกายน 2563 – 
มกราคม 2564 

34,800.- 34,800.- เฉพาะเจาะจง นางชุตินันท์  
เก่าพิมาย 

นางชุตินันท์   
เก่าพิมาย 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เสนอ
ราคาภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 12/2564 
ลว 4 พฤศจิกายน 
2563 

5 จ้างเหมาบริการ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เดือน พฤศจิกายน 2563 – 
มกราคม 2564 
 
 

34,800.- 34,800.- เฉพาะเจาะจง นายทศพร   
โลทิม 

นายทศพร   
โลทิม 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เสนอ
ราคาภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 13/2564 
ลว 4 พฤศจิกายน 
2563 

 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

ภายในวันท่ี  1 - 30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 

ท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง  

6 จ้างเหมาบริการ  
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน 
เดือน พฤศจิกายน 2563 – 
มกราคม 2564 

15,000.- 15,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติมา  
นุชธิสาร 

นางสาวกิติมา  
นุชธิสาร 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เสนอ
ราคาภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 14/2564 
ลว 4 พฤศจิกายน 
2563 

7 จ้างเหมาบริการ  
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พสัด ุ
เดือน พฤศจิกายน 2563 – 
มกราคม 2564 

15,000.- 15,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภา  ภูษี น.ส.วิภา  ภูษี มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เสนอ
ราคาภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 15/2564 
ลว 4 พฤศจิกายน 
2563 

8 จ้างเหมาบริการ  
ต าแหน่ง เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน
ด้านกฎหมาย เดือนพฤศจิกายน 
2563 – มกราคม 2564 

34,800.- 34,800.- เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร  
ต้นสีนนท ์

นางสาวศศิธร   
ต้นสีนนท ์

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เสนอ
ราคาภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 16/2564 
ลว 4 พฤศจิกายน 
2563 

9 จ้างเหมาบริการ 
 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เดือน 
พฤศจิกายน 2563 – มกราคม 
2564 

32,800.- 32,800.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ดวงกมล 
จอมทอง 

น.ส.ดวงกมล 
จอมทอง 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เสนอ
ราคาภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 17/2564 
ลว 4 พฤศจิกายนน 
2563 

10 จัดพานพุ่มดอกไม้สด กจิกรรม
พิธีวางพานพุ่มดอกไมส้ดถวายแด่
วันพระบิดาแหง่ฝนหลวง  
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 

800.- 800.- เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้
ชวนชม 

ร้านดอกไม้ชวนชม เสนอราคา
เหมาะสม 

บิลเงินสด  
ลงวันที่ 14 พ.ย. 63 

 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

ภายในวันท่ี  1 - 30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 

ท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง  

11 จัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง  
เดือน พฤศจิกายน 2563 

4,236.80 4,236.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมุทร
ปิโตรเลียม จ ากัด 

บริษัท สมุทร
ปิโตรเลียม จ ากัด 

ตามแนวปฏิบัติ
กรมบัญฃีกลาง 

ใบส่งสินค้า  
ลว 30 พ.ย. 63 

12 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
จ านวน 2 เครื่อง  
เดือน พฤศจิกายน 2563 

4,800.- 4,800.- เฉพาะเจาะจง ร้านวัชรประทีป 
โซลูช่ัน 

ร้านวัชรประทีป 
โซลูช่ัน 

ราคาเหมาะสม
เป็นไปตามระเบียบ
การเช่า 

ใบสั่งจ้าง 9/2564 
ลว 1 ต.ค. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สขร.1 


