
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง  วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ

จัดซื้อจัดจ้าง

1
ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาค

บังคับ

 ฿            4,760.00  ฿            4,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

2
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ฿            4,140.00  ฿            4,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

3
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเชิง

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 ฿            2,817.50  ฿            2,817.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564

4
จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

 ฿          45,169.00  ฿          45,167.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อที่ 20.1/2564 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564

5
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเชิง

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564

 ฿            2,437.50  ฿            2,437.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564

6
ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด  ฿              798.00  ฿              798.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

7
ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ  ฿            3,785.00  ฿            3,785.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

8
จ้างเหมาบริการจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 ฿            4,500.00  ฿            4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซุปเปอร์ครีเอท โดย นายภาคภูมิ 

ปรีชาถาวร

ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

9 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและชุดสายชําระห้องน้ําสํานักงาน  ฿            3,689.00  ฿            3,689.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

10
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ ศธจ.ชม./

62 100000050563

 ฿              700.00  ฿              700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

11
ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับการประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ พัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษา

 ฿            4,819.00  ฿            4,819.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

12
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และ

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 ฿            2,257.50  ฿            2,257.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

13
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ พัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษา

 ฿            3,200.00  ฿            3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอรเ์มชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

14
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ฿              485.00  ฿              485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําเดือนกรกฎาคม 2564



15
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน

รายงานการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 ฿            2,130.00  ฿            2,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

16 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการ IFTE  ฿            1,660.00  ฿            1,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

17
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ ศธจ.ชม./

62 100000050546

 ฿              700.00  ฿              700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

18
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนเอกชน

 ฿          58,800.00  ฿          58,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/2564 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

19
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่

 ฿              737.00  ฿              737.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวนัที่ 10 สิงหาคม 2564

20
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจําเดือน กรกฎาคม 2564  ฿            5,220.00  ฿            5,220.00 กค (กวจ) 0405.2/ ว 

179

บริษัท สตาร์โปรเจค-เชียงใหม่ 2 จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564

21
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ ศธจ.ชม./

62 100000050569

 ฿              700.00  ฿              700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564

22
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 17/2564

 ฿            4,179.50  ฿            4,179.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

23
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 ฿            1,220.00  ฿            1,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

24
ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อน

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 ฿            1,650.00  ฿            1,650.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

25
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564

 ฿            3,825.00  ฿            3,825.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

26
จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

จังหวัด

 ฿            3,560.00  ฿            3,560.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ตรัยคุณ เครื่องเขียน ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

27
ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่

 ฿            4,321.00  ฿            4,321.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

28
จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

จังหวัด

 ฿          16,832.00  ฿          16,832.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ตรัยคุณ เครื่องเขียน ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 

2564

29
จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด

 ฿            9,730.00  ฿            9,730.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ตรัยคุณ เครื่องเขียน ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 

2564

30
จ้างบริการจัดทําเอกสารโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเอกชน

 ฿          30,000.00  ฿          30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 

2564



31
ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน

คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

 ฿            3,257.00  ฿            3,257.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564

32
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 16/2564

 ฿            3,772.50  ฿            3,772.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564

33
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 17/2564

 ฿            1,281.00  ฿            1,281.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564

34
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรินเตอร์ ยี่ห้อ Canon หมายเลขครุภัณฑ์ ศธจ.ชม. 

7430-0123-001/62

 ฿              428.00  ฿              428.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐรุจา คอมพิวเตอร์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564

35
ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับการประชุมวิพากษ์(ร่าง)สาระสําคัญของแผน

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 ฿            5,943.00  ฿            5,943.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2564 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 

2564

36 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล  ฿            2,200.00  ฿            2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญกิจอะไหล่ยนต์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

37
ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด  ฿              710.00  ฿              710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

38
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา(ร่าง) สาระสําคัญ

ของแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 ฿            1,815.00  ฿            1,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

39
จ้างเหมาบริการจัดทําเกียรติบัตร สําหรับผู้เข้าร่วมการประกวดออกแบบตรา

สัญลักษณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 ฿            3,000.00  ฿            3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

40
ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ปีงบประมาณ 2564

 ฿          15,627.50  ฿          15,627.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อที่ 24/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564

41
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนนอก

ระบบ

 ฿              840.00  ฿              840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564

42
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา(ร่าง) แผน

ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 ฿              497.00  ฿              497.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564

43
ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการประชุมสรุปผลรับฟังความคิดเห็นและการ

วิพากษ์เพื่อปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 ฿            5,260.00  ฿            5,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อที่ 25/2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564

44
จัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษาพื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงใหม่

 ฿            4,290.00  ฿            4,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564



45
ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริม กํากับ และติดตามการดําเนินงาน

โรงเรียนเอกชน

 ฿          11,920.00  ฿          11,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อที่ 25.1/2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564

46
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประชุมสรุปผลการลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามผลการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

 ฿            2,000.00  ฿            2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564


