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ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จ้างตรวจวิเคราะหผ์ลการตรวจคล่ืนไฟฟา้สมอง 500.00                  500.00                 เฉพาะเจาะจง นายชินณุวฒัน ์สงวนเสริมศรี/500 บาท นายชินณุวฒัน ์สงวนเสริมศรี/500 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

2 ซ้ือเตียงตรวจโรคสเตนเลส 13,000.00              13,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก. ซี.เอม็.เมด โซลูช่ัน/13,000 บาท หจก. ซี.เอ็ม.เมด โซลูชัน่/13,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

3 ซ้ือเคร่ืองวัดออกซิเจนชนิดนีบนิว้ 1,650.00                1,650.00               เฉพาะเจาะจง หจก. ซี.เอม็.เมด โซลูช่ัน/1,650 บาท หจก. ซี.เอ็ม.เมด โซลูช่ัน/1,650 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

4 ซ้ือแบบทดสอบ Bender-II 9,500.00                9,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ที.เชียงใหม ่จ ากดั/9,500 บาท บริษัท ซี.ที.เชียงใหม ่จ ากดั/9,500 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

5 ซ้ือแบบทดสอบ Binet-V 58,000.00              58,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี.ที.เชียงใหม่ จ ากดั/58,000 บาท บริษทั ซี.ที.เชียงใหม่ จ ากดั/58,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

6 ซ้ือแบบทดสอบ Wise-V 58,000.00              58,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี.ที.เชียงใหม่ จ ากดั/58,000 บาท บริษทั ซี.ที.เชียงใหม่ จ ากดั/58,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

7 ซ้ือหม้อกระทะไฟฟา้ 799.00                  799.00                 เฉพาะเจาะจง บจก. สหพานิช เชียงใหม/่799 บาท บจก. สหพานิช เชียงใหม/่799 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

8 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีหอ้งรับประทานอาหารเด็ก 10,500.00              10,500.00             เฉพาะเจาะจง นายเจยีมศักด์ิ  เจริญพร/10,500 บาท นายเจยีมศักด์ิ  เจริญพร/10,500 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

9 จ้างท าตรายาง 5 รายการ 2,125.00                2,125.00               เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง เชียงใหม/่2,125 บาท ร้านจ านงค์การช่าง เชียงใหม/่2,125 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

10 ซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SSD) 3,000.00                3,000.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ดิแอดวานซ์ โซลูช่ัน/3,000 บาท บจก.ดิแอดวานซ์ โซลูช่ัน/3,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

11 ซ้ือตลับหมึก Brother MFC-L3750  (สี/สีด า) 2,400.00                2,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก.กัญชพร โอเอ/2,400 บาท หจก.กัญชพร โอเอ/2,400 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

12 ซ้ือตลับหมึก Brother MFC-L3750  (สี/สีด า) 4,800.00                4,800.00               เฉพาะเจาะจง หจก.กัญชพร โอเอ/4,800 บาท หจก.กัญชพร โอเอ/4,800 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

13 จ้างเปล่ียนจอภาพโน๊ตบุค๊ 4,000.00                4,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูช่ัน จ ากดั/4,000 บาท บริษทั ดิ แอดวานซ์ โซลูช่ัน จ ากดั/4,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

14 จ้างพมิพส์ต๊ิกเกอร์หา้มนัง่ส าหรับติดเก้าอี้ 6,000.00                6,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านปัน้อาร์ทแอนด์ดีไซน์/6,000 บาท ร้านปัน้อาร์ทแอนด์ดีไซน์/6,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

15 ซ้ือเคร่ืองค้นหาสายเคเบิล้ไฟฟา้อเนกประสงค์ 45,900.00              45,900.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากดั/45,900 บาท บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากดั/45,900 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

16 ซ้ือเคร่ืองตรวจสายสัญญาณโทรศัพท์อเนกประสงค์ 4,490.00                4,490.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ตรัยเทรดด้ิง จ ากดั/4,490 บาท บริษทั ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด/4,490 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

17 ซ้ือชุดเคร่ืองเช่ือมต่อ PVC/PE 2,400.00                2,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ตรัยเทรดด้ิง จ ากดั/2,400 บาท บริษทั ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด/2,400 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

18 ซ้ือชุดเกทสวิทซ์ประตูใน อะไหล่ลิฟต์โดยสาร 7,169.00                7,169.00               เฉพาะเจาะจง บจก.แอลเอลิเวเตอร์ แอนด์ เอน็จเินียร่ิง/7,169 บาท บจก.แอลเอลิเวเตอร์ แอนด์ เอน็จเินียร่ิง/7,169 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

19 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 2,950.00                2,950.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ตรัยเทรดด้ิง/2,950 บาท บจก.ตรัยเทรดด้ิง/2,950 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

20 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟา้ 7 รายการ 14,210.00              14,210.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ตรัยเทรดด้ิง/14,210 บาท บจก.ตรัยเทรดด้ิง/14,210 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

21 ซ้ือเบรคเกอร์ไฟฟา้ 15,809.25              15,809.25             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามัญนิติบคุคล ไอคอน อเิล็คทริค/15,809.25 บาท หา้งหุน้ส่วนสามัญนิติบคุคล ไอคอน อเิล็คทริค/15,809.25 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

22 ซ้ือรางปล๊ักไฟ ยาว 3 เมตร 5,750.00                5,750.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ตรัยเทรดด้ิง/5,750 บาท บจก.ตรัยเทรดด้ิง/5,750 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

23 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปีงบประมาณ 2565 108,132.00            108,132.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวปชาบดี ช่างฝ้ัน/108,132 บาท นางสาวปชาบดี ช่างฝ้ัน/108,132 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

24 ซ้ือตลับหมึก Brother MFC-L3750  (สี/สีด า) 3,000.00                3,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.กัญชพร โอเอ/3,000 บาท หจก.กัญชพร โอเอ/3,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

25 ซ้ือชุดไมค์ลอยแบบมือถือคู่ 36,808.00              36,808.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ล้านนา เทค/31,800 บาท หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ล้านนา เทค/31,800 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2564

(ชือ่หน่วยงาน) สถาบนัพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์

วันที ่1 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2564
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26 ซ้ือยางรถยนต์พร้อมเปล่ียน เลขทะเบียน กษ-5372 เชียงใหม่ 17,240.00              17,240.00             เฉพาะเจาะจง หจก.นพรัตนก์ารยาง/17,240 บาท หจก.นพรัตนก์ารยาง/17,240 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

27 จ้างซ่อมเปล่ียนชุดความร้อนเคร่ืองพมิพ ์Fuji xerox P355D 1,900.00                1,900.00               เฉพาะเจาะจง ร้านทเีอ็นบ ีปร้ินเตอร์เซอร์วสิ โดยนายธนัส แสนมงคล/1,900 บาท ร้านทเีอน็บ ีปร้ินเตอร์เซอร์วิส โดยนายธนัส แสนมงคล/1,900 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

28 จ้างเหมาปรับปรุงพืน้ขนาด 20.90 ตรม. และ 12.90 ตรม. 16,895.00              16,895.00             เฉพาะเจาะจง นายเจยีมศักด์ิ  เจริญพร/16,895 บาท นายเจยีมศักด์ิ  เจริญพร/16,895 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

29 ซ้ือถ่านไฟฉาย 9 โวลต์ 320.00                  320.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช/320 บาท หจก.ศิริวงศ์พานิช/320 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

30 จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 510x180 ซม. และ 510 x 220 ซม. 2,000.00                2,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จรัสธรุกจิการพมิพ/์2,000 บาท หจก.จรัสธรุกิจการพมิพ์/2,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

31 จ้างท าโล่รางวัล ขนาด 21x15.5 ซม. 3,000.00                3,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง เชียงใหม/่3,000 บาท ร้านจ านงค์การช่าง เชียงใหม/่3,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

32 จ้างเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ 2 วัน 3,600.00                3,600.00               เฉพาะเจาะจง นายกรีฑา  ศรีสมัย/3,600 บาท นายกรีฑา  ศรีสมัย/3,600 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

33 จ้างเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ 2 วัน 3,600.00                3,600.00               เฉพาะเจาะจง นายวรีพงษ์  ต้อนรับ/3,600 บาท นายวีรพงษ ์ ต้อนรับ/3,600 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

34 จ้างท าช่อดอกไม้ 3,080.00                3,080.00               เฉพาะเจาะจง ร้านนานาการช่าง โดยนางนงคราญ อ้นวงษา/3,080 บาท ร้านนานาการช่าง โดยนางนงคราญ อน้วงษา/3,080 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

35 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง รถตู้ นง-362 เชียงใหม่ 2,590.00                2,590.00               เฉพาะเจาะจง หจก.นพรัตน์การยาง/2,590 บาท หจก.นพรัตน์การยาง/2,590 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด


