
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง  วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ

จัดซื้อจัดจ้าง
1 จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่

 ฿              929.50  ฿              929.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดทํารายงานผลการจัดซื้อกรณีเฉพาะเจาะจง  ฿              273.00  ฿              273.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564

3 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษา

ภาคบังคับ

 ฿            6,750.00  ฿            6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อที่ 25/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564

4 จ้างเหมาจัดทําตรายางเพื่อใช้ในกลุ่มพัฒนาการศึกษา  ฿              250.00  ฿              250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ 

จํากัด

ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน โครงการเงินอุดหนุนการดําเนินงานตามภารกิจของคุรุ

สภาด้านบริหารทั่วไป

 ฿            9,540.00  ฿            9,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อที่ 11/2564 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน โครงการเงินอุดหนุนการดําเนินงานตามภารกิจของคุรุ

สภาด้านบริหารทั่วไป

 ฿            1,856.00  ฿            1,856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ 

จํากัด

ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564

7 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ ศธจ.ชม/

62 100000050569

 ฿              700.00  ฿              700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564

8 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์  ฿              700.00  ฿              700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564

9 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล “ศธจ.เชียงใหม่ สร้างสังคมสุจริต ต่อต้านคอรัปชั่น”  ฿              400.00  ฿              400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธัชตะวัน ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564

10 จัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ฿            1,525.00  ฿            1,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ 

จํากัด

ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564

11 ซื้อวัสดุสํานักงานโครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่

ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่

 ฿          15,614.00  ฿          15,614.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ 

จํากัด

ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อที่ 12/2564 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564

12 จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

เชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2564

 ฿            2,402.50  ฿            2,402.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

13 จ้างเหมาถ่ายเอกสารสรุปการดําเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่

 ฿            4,387.00  ฿            4,387.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

14 จ้างเหมาจัดทําเอกสารโครงการแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัด

เชียงใหม่

 ฿          20,725.00  ฿          20,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างที่ 25/2564 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

15 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2564

 ฿            2,167.50  ฿            2,167.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 14 มิถนุายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําเดือนมิถุนายน 2564



16 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตาม

รอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

 ฿            1,482.00  ฿            1,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ 

จํากัด

ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564

17 จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย

พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

 ฿              852.50  ฿              852.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564

18 จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2564

 ฿            2,140.00  ฿            2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

19 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2564

 ฿            1,187.50  ฿            1,187.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

20 ซื้อวัสดุโครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวดัเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 - 

2565)

 ฿            1,752.00  ฿            1,752.00 เฉพาะเจาะจง หสม.เอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

21 จ้างเหมาจัดทําตรายางเพื่อใช้ในกลุ่มพัฒนาการศึกษา  ฿              295.00  ฿              295.00 เฉพาะเจาะจง หสม.เอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

22 จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 2564  ฿            2,000.00  ฿            2,000.00 เฉพาะเจาะจง ซุปเปอร์ ครีเอท โดยนายภาคภูมิ ปรีชาถาวร ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

23 จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2564

 ฿            2,140.00  ฿            2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

24 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้า

รับราชการฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564

 ฿          27,800.00  ฿          27,800.00 เฉพาะเจาะจง วี เอ็น โอ เอ โดยนายวินัย ศรีชัยนาท ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อที่ 13/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

25 จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

เชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2564

 ฿            5,705.50  ฿            5,705.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างที่ 25.1/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

26 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสรุปการดําเนินการโครงการส่งเสริมเวทีและ

ประชาคม

 ฿            1,108.00  ฿            1,108.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564

27 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสรุปการดําเนินการโครงการ Innovation For 

Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่

 ฿              698.00  ฿              698.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสรุปการดําเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา

การศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

 ฿              924.00  ฿              924.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จาํกัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564


