
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง  วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ

จัดซื้อจัดจ้าง
1 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ฿            1,469.00  ฿            1,469.00 เฉพาะเจาะจง หสม.เอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

2 จ้างเหมาบริการจัดทําเอกสารโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษา

ภาคบังคับ

 ฿          30,000.00  ฿          30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างที่ 27.1/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

3 จ้างเหมาบริการจัดทําเกียรติบัตรการอบรมสําหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม คุณธรรม ความโปร่งใสในการดําเนินงาน ภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล

 ฿            1,300.00  ฿            1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซุปเปอร์ครีเอท โดย นายภาคภูมิ 

ปรีชาถาวร

ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

4 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง

ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564

 ฿              707.50  ฿              707.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

5 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจําเดือน พฤษภาคม 2564  ฿            5,508.04  ฿            5,508.04 กค (กวจ) 0405.2/ ว 
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บริษัท สตาร์โปรเจค-เชียงใหม่ 2 จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

6 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจําเดือน มิถุนายน 2564  ฿            9,020.40  ฿            9,020.40 กค (กวจ) 0405.2/ ว 

179

บริษัท สตาร์โปรเจค-เชียงใหม่ 2 จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

7 ซื้อวัสดุทําความสะอาดอาคาร สถานที่ และวัสดุสํานักงาน  ฿          12,255.00  ฿          12,255.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ตรัยคุณ เครื่องเขียน ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2564 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 

2564

8 จ้างจัดทําตรายางเพื่อใช้ในกลุ่มอํานวยการ  ฿            1,360.00  ฿            1,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ 

จํากัด

ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

9 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องนิติกร กลุ่มบริหารงานบุคคล  ฿            1,800.00  ฿            1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญกิจอะไหล่ยนต์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

10 ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา

พื้นที่ชายแดน

 ฿            3,900.00  ฿            3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

11 ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา

พื้นที่ชายแดน

 ฿            7,100.00  ฿            7,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 

2564

12 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอก

ระบบ

 ฿            9,120.00  ฿            9,120.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ตรัยคุณ เครื่องเขียน ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 

2564

13 ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาค

บังคับ

 ฿            9,250.00  ฿            9,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 

2564

14 ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาค

บังคับ

 ฿            7,657.00  ฿            7,657.00 เฉพาะเจาะจง หสม.เอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 

2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําเดือนกรกฎาคม 2564



15 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 15/2564

 ฿            6,931.00  ฿            6,931.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างที่ 27.2/2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 

2564

16 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ ศธจ.ชม./62 

100000050560

 ฿              700.00  ฿              700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

17 ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์

การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 ฿            2,712.00  ฿            2,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

18 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา(ร่าง)แผนยุทธ

ศาตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 ฿            1,462.50  ฿            1,462.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

19 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุว

กาชาดและกิจการนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่

 ฿              300.00  ฿              300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

20 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการนิเทศก์กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

จังหวัดเชียงใหม่

 ฿            4,200.00  ฿            4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

21 ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดําเนินงานของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ฿            1,913.00  ฿            1,913.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ 

จํากัด

ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

22 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ฿            4,800.00  ฿            4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

23 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม่

 ฿            7,986.00  ฿            7,986.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างที่ 27.3/2564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 

2564

24 จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ตู้ ยี่ห้อฮุนได หมายเลขทะเบียน นง 5218 เชียงใหม่  ฿          21,851.54  ฿          21,851.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอชดีเจ มอเตอร์ จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างที่ 28/2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

25 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา

การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 ฿            6,995.00  ฿            6,995.00 เฉพาะเจาะจง หสม.เอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 

2564


