
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง  วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ

จัดซื้อจัดจ้าง

1
จัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

 นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 ฿            3,000.00  ฿            3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 1 กันยายน 2564

2
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ฿            3,500.00  ฿            3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 1 กันยายน 2564

3
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ฿            3,542.00  ฿            3,542.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 1 กันยายน 2564

4

จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการ Innovation For Thai Education 

(IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 ฿            8,427.00  ฿            8,427.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 25.1/2564 ลงวันที่ 1 กันยายน 

2564

5
ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ฿              712.00  ฿              712.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 2 กันยายน 2564

6
จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมคนขับ  ฿            7,000.00  ฿            7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรกช รุ่งเรือง ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 35/2564 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564

7
จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด  ฿              950.00  ฿              950.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 2 กันยายน 2564

8
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจงาน

การสร้างเครือข่ายและการรับรู้ ครั้งที่ 2/2564

 ฿            1,870.00  ฿            1,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 2 กันยายน 2564

9
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และ

แผนงาน ครั้งที่ 2/2564

 ฿            3,212.00  ฿            3,212.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากดั ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 2 กันยายน 2564

10
ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด  ฿            4,741.00  ฿            4,741.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 3 กันยายน 2564

11
จ้างเหมาบริการจัดทําเอกสารโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด

 ฿            6,730.00  ฿            6,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 35.1/2564 ลงวันที่ 2 กันยายน 

2564

12
จัดซื้อวัสดุสาํนักงานสําหรับโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตาม

รอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ

 ฿            5,544.00  ฿            5,544.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564

13
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่

 ฿            1,325.50  ฿            1,325.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 6 กันยายน 2564

14
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง

ยุทธศาสตรก์ารศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564

 ฿              722.00  ฿              722.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 7 กันยายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําเดือนกันยายน 2564



15

ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับการประชุมกิจกรรมการบูรณาการหน่วยงานการศึกษา 

เพื่อประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่

 ฿              300.00  ฿              300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 7 กันยายน 2564

16
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสรุปการดําเนินการโครงการส่งเสริมเวทีและ

ประชาคม

 ฿            1,781.50  ฿            1,781.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 7 กันยายน 2564

17
จา้งเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ฿            3,450.00  ฿            3,450.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 7 กันยายน 2564

18
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจําเดือน สิงหาคม 2564  ฿            4,300.00  ฿            4,300.00 กค (กวจ) 0405.2/ ว 

179

บริษัท สตาร์โปรเจค-เชียงใหม่ 2 จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 7 กันยายน 2564

19 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ฿            2,900.00  ฿            2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญกิจอะไหล่ยนต์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 8 กันยายน 2564

20
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตาม

รอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ

 ฿          20,000.00  ฿          20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 38/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564

21
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปี

การศึกษา 2564

 ฿            5,643.00  ฿            5,643.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 39/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564

22
จ้างเหมาบริการจัดทําเอกสารประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด

 ครั้งที่ 5/2564

 ฿            6,975.00  ฿            6,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 40/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564

23
จ้างเหมาบริการทําโล่รางวัลเพื่อมอบให้แก่สถานศึกษาสร้างและส่งเสริม

พลเมืองดีตามรายพระยุคลบาท

 ฿          21,600.00  ฿          21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจา้งเลขที่ 40.1/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 

2564

24 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง  ฿            1,498.00  ฿            1,498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐรุจาคอมพิวเตอร์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 8 กันยายน 2564

25
ซื้อวัสดุทําความสะอาดอาคาร สถานที่ และวัสดุสํานักงาน  ฿          20,613.00  ฿          20,613.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ตรัยคุณ เครื่องเขียน ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 20.3/2564 ลงวันที่ 10 กันยายน 

2564

26
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 18/2564

 ฿            4,180.00  ฿            4,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 13 กันยายน 2564

27
ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่

 ฿            2,490.00  ฿            2,490.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 13 กันยายน 2564

28
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมคณะทํางานในคณะอนุกรรมการบริหาร

เชิงพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 ฿            3,050.00  ฿            3,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 13 กันยายน 2564

29
ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด  ฿          14,358.00  ฿          14,358.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 

2564

30
ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ฿          11,700.00  ฿          11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 

2564

31
ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับการประชุมสร้างการรับรู้ขยายผลแผนยุทธศาสตร์การ

ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 ฿            5,098.00  ฿            5,098.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 

2564



32
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

 ฿            2,400.00  ฿            2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 13 กันยายน 2564

33
จ้างซ่อมบํารุงประตูรถยนต์ตู้ ยี่ห้อฮุนได หมายเลขทะเบียน นง 5218 เชียงใหม่  ฿            7,000.00  ฿            7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอชดีเจ มอเตอร์ จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 41/2564 ลงวันที่ 15 กันยายน 

2564

34

จ้างถ่ายเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัตกิารขยายผลการใช้รูปแบบการวางแผน

เชิงอนาคตในหน่วยงานสถานศึกษานําร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่

 ฿          12,757.00  ฿          12,757.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 41.1/2564 ลงวันที่ 15 กันยายน 

2564

35
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมสร้างการรับรู้ขยายผลแผนยุทธศาสตร์

การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 ฿            2,499.00  ฿            2,499.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 15 กันยายน 2564

36

ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนที่นําทาง (Road Map)

 การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่

 ฿            2,568.00  ฿            2,568.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

37
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานการ

พัฒนานวัตกรรมการศึกษา

 ฿            5,000.00  ฿            5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 42/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 

2564

38
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม่

 ฿            6,770.00  ฿            6,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 42.1/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 

2564

39
จัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตาม

รอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ

 ฿          20,400.00  ฿          20,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 

2564

40
ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนเอกชน

 ฿          13,150.00  ฿          13,150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 

2564

41
ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด  ฿          55,140.00  ฿          55,140.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 33.1/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 

2564

42
ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย

พระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ

 ฿            2,333.00  ฿            2,333.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/ ลงวันที่ 17 กันยายน 2564

43 ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ฿            3,500.00  ฿            3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐรุจาคอมพิวเตอร์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/ ลงวันที่ 17 กันยายน 2564

44
ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ฿          29,159.00  ฿          29,159.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 

2564

45
จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนที่นําทาง (Roadmap)  ฿            1,225.00  ฿            1,225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

46
จ้างเหมาถ่ายเอกสารจัดประชุมคณะทํางานเตรียมความพร้อมสถานศึกษา

ปลอดภัยเด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า

 ฿            2,010.00  ฿            2,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

47
ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ฿          12,320.00  ฿          12,320.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ตรัยคุณ เครื่องเขียน ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 34.1/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 

2564



48
จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ตู้ยี่ห้อฮุนได หมายเลขทะเบียน นง 5218 เชียงใหม่  ฿          20,660.00  ฿          20,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พงศ์โชตนาการยาง จํากัด ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 43/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 

2564

49
ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในงานธุรการของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

เชียงใหม่

 ฿            1,180.00  ฿            1,180.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/ ลงวันที่ 21 กันยายน 2564

50
ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในงานธุรการของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจงัหวัด

เชียงใหม่

 ฿            1,180.00  ฿            1,180.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ตรัยคุณ เครื่องเขียน ราคาเหมาะสม ศธ 0269/ ลงวันที่ 21 กันยายน 2564

51
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจําเดือน กันยายน 2564  ฿            5,775.00  ฿            5,775.00 กค (กวจ) 0405.2/ ว 
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บริษัท สตาร์โปรเจค-เชียงใหม่ 2 จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 21 กันยายน 2564

52
ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด  ฿              768.00  ฿              768.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/ ลงวันที่ 21 กันยายน 2564

53
ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด  ฿            1,683.00  ฿            1,683.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/ ลงวันที่ 21 กันยายน 2564

54 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักธรรมาภิบาล  ฿            1,350.00  ฿            1,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็มที ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ศธ 0269/ ลงวันที่ 23 กันยายน 2564

55 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักธรรมาภิบาล  ฿            1,125.00  ฿            1,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 23 กันยายน 2564

56
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 19/2564

 ฿            4,708.00  ฿            4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 23 กันยายน 2564

57
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฿         210,000.00  ฿         210,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด ราคาเหมาะสม สัญญาซื้อขายที่ 1/2564 ลงวันที่ 27 กันยายน 

2564

58
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม่

 ฿            9,080.00  ฿            9,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/ ลงวันที่ 27 กันยายน 2564

59 จ้างเหมาบริการจัดทําเกียรติบัตรให้คณะวิจัยฯ  ฿              330.00  ฿              330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 27 กันยายน 2564

60
จา้งเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2564

 ฿            2,136.00  ฿            2,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 27 กันยายน 2564

61
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

สถานศึกษาเอกชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ฿              144.00  ฿              144.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม ศธ 0269/  ลงวันที่ 28 กันยายน 2564

62
ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ฿            5,900.00  ฿            5,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 

2564


