
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง  วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ

จัดซื้อจัดจ้าง
1 จ้างเหมาบริการพิมพ์สีเกียรติบัตรมอบคณะทํางานยกร่างชายแดนฯ  ฿              180.00  ฿              180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

2 จ้างเหมาจัดทํารายงานผลการสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ  ฿              392.00  ฿              392.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ส.อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

3 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจําเดือน มกราคม 2564  ฿            3,650.00  ฿            3,650.00 กค (กวจ) 0405.2/ ว 
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บริษัท สตาร์โปรเจค-เชียงใหม่ 2 จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

4 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรินเตอร์ ยี่ห้อ Canon หมายเลขครุภัณฑ์ ศธจ.ชม.

 7430-123-001/62

 ฿            1,391.00  ฿            1,391.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐรุจาคอมพิวเตอร์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

5 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม  ฿            2,220.00  ฿            2,220.00 เฉพาะเจาะจง หสม.เอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

6 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564

 ฿            1,105.00  ฿            1,105.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

7 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในงานกลุ่มลกูเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  ฿              460.00  ฿              460.00 เฉพาะเจาะจง หสม.เอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

8 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจัดการประชุมอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564

 ฿            1,298.00  ฿            1,298.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

9 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564

 ฿            4,785.00  ฿            4,785.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ส.อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

10 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564

 ฿            3,798.00  ฿            3,798.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

11 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมแผนพัฒนาพื้นที่ชายแดนฯ  ฿            1,000.00  ฿            1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

12 ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับการประชุมฯ แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนฯ  ฿            6,370.00  ฿            6,370.00 เฉพาะเจาะจง หสม.เอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อที่ 5/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

13 จ้างเหมาบริการจัดทําเอกสารประกอบการประชุมโครงการ Innovation For 

Thai Education

 ฿            4,155.00  ฿            4,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

14 จ้างเหมาบริการจัดทํารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2564  ฿            1,200.00  ฿            1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

15 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในงานกลุ่มลูกเสือ  ฿            4,990.00  ฿            4,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

16 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม่

 ฿          10,259.00  ฿          10,259.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างที่ 20/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

17 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชใ้นการจัดทําอุปกรณ์สําหรับการทําเจลล้างมือ สบู่ล้างมือ  ฿          27,540.00  ฿          27,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาภัณฑ์ โดยนางสาวสุณีย์ ลีลานุสรณ์ ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อที่ 7/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2564


