
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

1 ซ้ือฮาร์ดดิส SSD ขนาด 240 GB จ านวน 1 กอ้น 1,500.00             1,500.00            เฉพาะเจาะจง  บ. ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จ ากดั / 1500  บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูช่ัน จ ากดั /1500 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

2 ซ้ือข้าวสารหอมมะลิ จ านวน 2 กระสอบ 3,500.00             3,500.00            เฉพาะเจาะจง  หจก.ทองวิสุทธิ์ อริยทรัพย ์/ 3500  หจก.ทองวิสุทธิ์ อริยทรัพย ์/ 3500 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

3 จ้างวิเคราะหผ์ลการตรวจคล่ืนไฟฟ้าสมอง จ านวน 5 ราย 2,500.00             2,500.00            เฉพาะเจาะจง  นายชินณุวัฒน ์สงวนเสริมศรี / 2500  นายชินณุวัฒน ์สงวนเสริมศรี / 2500 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

4
ซ้ือตลับหมึกพิมพ์ หมายเลขครุภณัฑ์ 

0842-63-7440-012-0003/21 จ านวน 18 กล่อง
28,000.00           28,800.00          เฉพาะเจาะจง  หจก. กญัชพร โอเอ / 28800  หจก. กญัชพร โอเอ/28800 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

5 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 7 รายการ 1,005.00             1,005.00            เฉพาะเจาะจง  ร้านเค เค กอ็ปปี ้เซ็นเตอร์ / 1005  ร้านเค เค กอ็ปปี ้เซ็นเตอร์ / 1005 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

6 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จ านวน 3 เคร่ือง 5,500.00             5,500.00            เฉพาะเจาะจง
 หจก. เจที คอมพิวเตอร์ เนต็เวิร์ค แอน

เซอร์วิส / 5500

 หจก. เจท ีคอมพิวเตอร์ เนต็เวิร์ค แอน

เซอร์วิส / 5500
เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

7 จ้างซ่อมแซมปา้ยสถาบนัฯ จ านวน 1 งาน 30,550.00           30,550.00          เฉพาะเจาะจง  นายเจียมศักด์ิ เจริญพร / 30550  นายเจียมศักด์ิ เจริญพร / 30550 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

8 จ้างยา้ย Motor suction และปัม๊ลม จ านวน 1 งาน 9,000.00             9,000.00            เฉพาะเจาะจง  บ. ดีเอส ออลล์ จ ากดั / 9000  บ. ดีเอส ออลล์ จ ากดั / 9000 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

9 ซ้ือฟิล์มถนอมอาหาร จ านวน 10 กล่อง 480.00                480.00              เฉพาะเจาะจง
 ร้านเชียงฮง โดยนายภคัพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

 / 480

 ร้านเชียงฮง โดยนายภคัพงษ์ เลาหเพ็ญแสง /

 480
เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

10 จ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 750.00                750.00              เฉพาะเจาะจง  ร้านจ านงค์การช่าง เชียงใหม่ / 750  ร้านจ านงค์การช่าง เชียงใหม่ / 750 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

11 ซ้ือจารบ ีขนาด 5 กโิลกรัม จ านวน 4 แกลลอน 4,066.00             4,066.00            เฉพาะเจาะจง  หจก.ธัญธรเทคโนซายน ์/ 4066  หจก.ธัญธรเทคโนซายน ์/ 4066 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

12 ซ้ือหวัเช่ือมต่อสายอินเตอร์เนต็ CAT6 จ านวน 5 ถุง 600.00                600.00              เฉพาะเจาะจง
ทีเอ็นบ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย นายธนฐั 

แสนมงคล / 600

 ทีเอ็นบ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย นายธนฐั 

แสนมงคล / 600
เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

13 จ้างวิเคราะหก์ารตรวจนบัเม็ดเลือด จ านวน 4 รายการ 620.00                620.00              เฉพาะเจาะจง  บจก. กรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ / 620  บจก. กรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ / 620 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

14 จ้างพิมพ์แผ่นพับ จ านวน 2 รายการ 3,700.00             3,700.00            เฉพาะเจาะจง  บจก. สบายปร้ินท์ / 3700  บจก. สบายปร้ินท ์/ 3700 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

15 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ผว-4862 เชียงใหม่ 1,390.00             1,390.00            เฉพาะเจาะจง  หจก. นพรัตนก์ารยาง /1390  หจก. นพรัตนก์ารยาง /1390 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

16 จ้างท าตรายาง จ านวน 7 รายการ 1,470.00             1,470.00            เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง เชียงใหม่ / 1470  ร้านจ านงค์การช่าง เชียงใหม่ / 1470 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

17 จ้างบริการตรวจสอบ บ ารุงรักษายนูติท าฟัน จ านวน 2 เคร่ือง 16,000.00           16,000.00          เฉพาะเจาะจง  บ. ดีเอส ออลล์ จ ากดั / 16000  บ. ดีเอส ออลล์ จ ากดั / 16000 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

18
จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ หมายเลขครุภณัฑ์ 

0823-58-7440-001-0001/54
950.00                950.00              เฉพาะเจาะจง

 ทีเอ็นบ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย นายธนฐั 

แสนมงคล / 950

 ทีเอ็นบ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย นายธนฐั 

แสนมงคล / 950
เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

19 จ้างตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ จ านวน 1 ตัวอยา่ง 90.00                 90.00                เฉพาะเจาะจง  บจก. กรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ / 90  บจก. กรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ / 90 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

20 ซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรประชาชน จ านวน 4 เคร่ือง 2,800.00             2,800.00            เฉพาะเจาะจง
 ทีเอ็นบ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย นายธนฐั 

แสนมงคล / 2800

 ทีเอ็นบ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย นายธนฐั 

แสนมงคล / 2800
เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

21
จ้างท า Manuscript เพือ่เผยแพร่ในวารสารไทย (ฉบบัภาษาไทย) 

จ านวน 12 หนา้
4,800.00             4,800.00            เฉพาะเจาะจง  ร้านเค เค กอ็ปปี ้เซ็นเตอร์ / 4800  ร้านเค เค กอ็ปปี ้เซ็นเตอร์ / 4800 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

22 จ้างพิมพ์รายงานวิจัย จ านวน 70 หนา้ 1,400.00             1,400.00            เฉพาะเจาะจง  นส. นวภสัร์ สุริยาธนวัชร์ / 1400  นส. นวภสัร์ สุริยาธนวัชร์ / 1400 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

23
จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ หมายเลขครุภณัฑ์ 

0823-59-7440-012-0002/23
850.00                850.00              เฉพาะเจาะจง

 ทีเอ็นบ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย นายธนฐั 

แสนมงคล / 850

 ทีเอ็นบ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย นายธนฐั 

แสนมงคล / 850
เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2565

(ชือ่หน่วยงาน) สถาบนัพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์

วันที ่3 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2565

(ชือ่หน่วยงาน) สถาบนัพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์

วันที ่3 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

24 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 10 รายการ 486.00                486.00              เฉพาะเจาะจง  ร้านเค เค กอ็ปปี ้เซ็นเตอร์ / 486  ร้านเค เค กอ็ปปี ้เซ็นเตอร์ / 486 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

25 จ้างเหมาขนส่งรถเข็นและอุปกรณ์ทางการแพทย ์จ านวน 1 งาน 30,000.00           30,000.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.วี อาร์ โลจิสติกส์ (1998) / 28000  บจก.วี อาร์ โลจิสติกส์ (1998) / 28000 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

26 จ้างท ากล่องหุม้ยปิซัมบอร์ด พร้อมท าสีหอ้ง จ านวน 1 งาน 9,500.00             9,500.00            เฉพาะเจาะจง บจก. วรภทัร คอนสตรัคชั่น 215 / 9500  บจก. วรภทัร คอนสตรัคช่ัน 215 / 9500 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

27 จ้างท าแฟ้มและรูปภาพ (PECS) จ านวน 30 ชุด 15,000.00           15,000.00          เฉพาะเจาะจง  นส. อุภาพร พงศสนรากลุ / 15000  นส. อุภาพร พงศสนรากลุ / 15000 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

28 จ้างท าปา้ยช่ือพร้อมภาพ จ านวน 2 รายการ 450.00                450.00              เฉพาะเจาะจง
 ร้านนานาการช่าง โดยนางนงคราญ อ้น

วงษา / 450

 ร้านนานาการช่าง โดยนางนงคราญ อ้นวงษา

 / 450
เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

29 ซ้ือเคร่ืองสแกนนิว้พร้อมสวิทซ์เปดิ-ปดิ ประตู จ านวน 1 ชุด 13,910.00           เฉพาะเจาะจง  บ. ออลเทค โซลูชั่นส์ จ ากดั / 13910  บ. ออลเทค โซลูช่ันส์ จ ากดั / 13910 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

30 ซ้ือเคร่ืองเจาะและเข้าเล่มกระดูกงู จ านวน 1 เคร่ือง 1,500.00             1,500.00            เฉพาะเจาะจง  หจก. ศิริวงศ์พานชิ (ส านกังานใหญ)่ / 1500  หจก. ศิริวงศ์พานชิ (ส านกังานใหญ)่ / 1500 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

31 ซ้ือข้าวสารหอมมะลิ จ านวน 6 กระสอบ 7,290.00             7,290.00            เฉพาะเจาะจง  หจก.ทองวิสุทธิ์ อริยทรัพย ์/ 7290  หจก.ทองวิสุทธิ์ อริยทรัพย ์/ 7290 เปน็ไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด


