
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง  วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ

จัดซื้อจัดจ้าง
1 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2564  ฿            8,330.00  ฿            8,330.00 กค (กวจ) 0405.2/ ว 
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บริษัท สตาร์โปรเจค-เชียงใหม่ 2 จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564

2 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ ศธจ.ชม/

62 100000050553

 ฿               700.00  ฿               700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564

3 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในการดําเนินการคัดเลือกกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบระดับจังหวัด

 ฿            3,105.00  ฿            3,105.00 เฉพาะเจาะจง หสม.เอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564

4 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม่

 ฿            4,109.00  ฿            4,109.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564

5 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนศูนย์เสมารักษ์  ฿               580.00  ฿               580.00 เฉพาะเจาะจง หสม.เอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564

6 จ้างเหมาบริการทําตรายางเพื่อใช้ในกลุ่มพัฒนาการศึกษา  ฿               295.00  ฿               295.00 เฉพาะเจาะจง หสม.เอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564

7 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

เชียงใหม่

 ฿            6,365.50  ฿            6,365.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างที่ 21/2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

8 ซื้อชุดทางเดินกระดาษสําหรับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นสี ยี่ห้อ HP  ฿            6,500.00  ฿            6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อที่ 8/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564

9 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ ศธจ.ชม/

62 100000050556

 ฿               700.00  ฿               700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564

10 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจัดประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 

2564

 ฿               795.00  ฿               795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564

11 จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการเพื่อรองรับแผนปฏิบัติการฯ แก้ไขปัญหายาเสพ

ติดฯ

 ฿               800.00  ฿               800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564

12 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมชั้น 3 และ

ห้องอํานวยการ

 ฿            3,700.00  ฿            3,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญกิจอะไหล่ยนต์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564

13 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจัดทํารายงานผลการสอบทานการปฏิบัติงานด้าน

บัญชีฯ

 ฿               320.00  ฿               320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564

14 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ฿            2,610.00  ฿            2,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ 

จํากัด

ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

15 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ ศธจ.ชม/

60 10000047172

 ฿               700.00  ฿               700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

16 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรินเตอร์ ยี่ห้อ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ ศธจ.

ชม./64 1000057461

 ฿            1,500.00  ฿            1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐรุจา คอมพิวเตอร์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564

17 จ้างเหมาบริการจัดทําเอกสารโครงการนวัตกรรมการศึกษา (IFTE)  ฿            6,400.00  ฿            6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างที่ 21.1/2564 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564

18 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด  ฿          20,000.00  ฿          20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างที่ 21.2/2564 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564

19 จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ฿                75.00  ฿                75.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564

20 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด  ฿            4,944.00  ฿            4,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ 

จํากัด

ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําเดือนมีนาคม 2564


