
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง ประจ้ำเดือนกมุภำพันธ์ 2565 30,000.00           30,000.00          เฉพำะเจำะจง  บจก. บำงจำกกรีนเนท/4320.5  บจก. บำงจำกกรีนเนท/4320.5 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

2
ซ้ือตลับหมึก Brother หมำยเลขครุภณัฑ์ 

0842-63-7440-012-0003/23 จ้ำนวน 4 รำยกำร
9,600.00             9,600.00            เฉพำะเจำะจง  หจก. กญัชพร โอเอ/9600  หจก. กญัชพร โอเอ/9600 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

3
จ้ำงปรับปรุงระบบเปดิ-ปดิประตูอัติโนมัติด้วยเคร่ืองสแกนอุณหภมูิ

 จ้ำนวน 1 งำน
1,070.00             1,070.00            เฉพำะเจำะจง  หจก. ซี.เอ็ม ควอลิต้ีเซอร์วิส /1070  หจก. ซี.เอ็ม ควอลิต้ีเซอร์วิส /1070 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

4 จ้ำงตีพิมพ์รูปเล่มวำรสำร CDMH จ้ำนวน 80 เล่ม 17,000.00           17,000.00          เฉพำะเจำะจง  หจก. จรัสธุรกจิกำรพิมพ/์17000  หจก. จรัสธุรกจิกำรพิมพ/์17000 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

5
จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ หมำยเลขครุภณัฑ์ 

0823-55-7440-002-0002/17 จ้ำนวน 1 งำน
1,200.00             1,200.00            เฉพำะเจำะจง

 ทีเอ็นบ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย นำยธนฐั 

แสนมงคล/1200

 ทีเอ็นบ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย นำยธนฐั 

แสนมงคล/1200
เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

6 จ้ำงพิมพ์แผ่นพับขนำด A4 จ้ำนวน 2 งำน 3,700.00             3,700.00            เฉพำะเจำะจง  บจก. สบำยปร้ินท์3700  บจก. สบำยปร้ินท3์700 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

7
จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ หมำยเลขครุภณัฑ์ 

0823-61-7440-012-0001/19 จ้ำนวน 1 งำน
650.00                650.00              เฉพำะเจำะจง

 ทีเอ็นบ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย นำยธนฐั 

แสนมงคล/650

 ทีเอ็นบ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย นำยธนฐั 

แสนมงคล/650
เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

8 ซ้ือตู้เกบ็ถังคลอรีนผงและรถเข็นสำรเคมีสระว่ำยน้้ำ 64,500.00           64,500.00          เฉพำะเจำะจง
 ร้ำนกูด๊คัดด้ิง โดยนำยยศพงศื ไชยเลิศ/

64500
 ร้ำนกูด๊คัดด้ิง โดยนำยยศพงศื ไชยเลิศ/64500 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

9 ซ้ืออินเตอร์คอมไร้สำย จ้ำนวน 2 ชุด 3,900.00             3,900.00            เฉพำะเจำะจง  บ. ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกดั/3900  บ. ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกดั/3900 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

10 ซ้ือถังขยะ ปำ้ยไวนลิ และถุงมือยำง จ้ำนวน 9 รำยกำร 38,060.00           38,060.00          เฉพำะเจำะจง  บจก. ทริปเปิล้ ทู เทรดด้ิง/38060  บจก. ทริปเปิล้ ท ูเทรดด้ิง/38060 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

11 ซ้ือเคร่ืองอบผ้ำขนำด 150 ปอนด์ จ้ำนวน 1 เคร่ือง 215,000.00          215,000.00         เฉพำะเจำะจง
บ. เค เอช ที เซ็นทรัลซัพพลำย จ้ำกดั/

215000
 บ. เค เอช ท ีเซ็นทรัลซัพพลำย จ้ำกดั/215000 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

12 ซ้ือเคร่ืองช่ังน้้ำหนกัแบบดิจิตอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง จ้ำนวน 1 เคร่ือง 20,000.00           20,000.00          เฉพำะเจำะจง  หจก. ซี เอ็ม แมด โซลูชั่น/20000  หจก. ซี เอ็ม แมด โซลูช่ัน/20000 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

13 จ้ำงถ่ำยเอกสำร จ้ำนวน 8 รำยกำร 2,124.50             2,124.50            เฉพำะเจำะจง ทิม ธุรกจิ โดยนำงสุณี สิงหใ์ส/2124.50  ทิม ธุรกจิ โดยนำงสุณี สิงหใ์ส/2124.50 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

14 ซ้ือเคร่ืองขูดหนิปนูแบบ Electro Magnetic จ้ำนวน 1 เคร่ือง 25,000.00           25,000.00          เฉพำะเจำะจง  บ. เอสดีทันตเวช (1988) จ้ำกดั/18000  บ. เอสดีทนัตเวช (1988) จ้ำกดั/18000 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

15 จ้ำงตรวจวิเครำะหท์ำงหอ้งปฏบิติักำร จ้ำนวน 2 รำยกำร 440.00                440.00              เฉพำะเจำะจง  บจก. กรุงเทพอำร์ไอเอ แล็บ/440  บจก. กรุงเทพอำร์ไอเอ แล็บ/440 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

16 จ้ำงตรวจวิเครำะหผ์ลกำรตรวจคล่ืนไฟฟ้ำสมอง จ้ำนวน 7 รำยกำร 3,500.00             3,500.00            เฉพำะเจำะจง  นำยชินณุวัฒน ์สงวนเสริมศรี/3500  นำยชินณุวัฒน ์สงวนเสริมศรี/3500 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

17
ซ้ือครุภณัฑ์ส้ำนกังำนประเภทไฟฟ้ำอิเล็กทรอนกิส์ จ้ำนวน 3 

รำยกำร
11,228.00           11,228.00          เฉพำะเจำะจง  บ. สหพำนชิ เชียงใหม่ จ้ำกดั/11228  บ. สหพำนชิ เชียงใหม่ จ้ำกดั/11228 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

18 ซ้ือครุภณัฑ์ส้ำนกังำนประเภทเฟอร์นเิจอร์ จ้ำนวน 6 รำยกำร 69,200.00           69,200.00          เฉพำะเจำะจง
 ร้ำนอู่ทองเคร่ืองเรือน เชียงใหม่ โดยนำยธน

โชติ อู่ทองทรัพย/์69200

 ร้ำนอู่ทองเคร่ืองเรือน เชียงใหม่ โดยนำยธน

โชติ อู่ทองทรัพย/์69200
เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

19 ซ้ือนอ็ตหกเหล่ียมสแตนเลส5/8 จ้ำนวน 30 ชุด 2,550.00             2,550.00            เฉพำะเจำะจง  บ. ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกดั/2550  บ. ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกดั/2550 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2565

(ชือ่หน่วยงาน) สถาบนัพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์

วันที ่8 เดอืน มนีาคม 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 กุมภาพันธ์ 2565

(ชือ่หน่วยงาน) สถาบนัพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์

วันที ่8 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2565

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

20
ซ้ือตลับหมึก Brother หมำยเลขครุภณัฑ์ 

0842-63-7440-012-0003/19 จ้ำนวน 2 รำยกำร 2,400.00             2,400.00            
เฉพำะเจำะจง  หจก. กญัชพร โอเอ/2400  หจก. กญัชพร โอเอ/2400 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

21 จ้ำงตรวจวิเครำะหท์ำงหอ้งปฏบิติักำร จ้ำนวน 3 รำยกำร 2,020.00             2,020.00            เฉพำะเจำะจง  บจก. กรุงเทพอำร์ไอเอ แล็บ/2020  บจก. กรุงเทพอำร์ไอเอ แล็บ/2020 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

22 จ้ำงติดต้ังระบบผลิตน้้ำร้อนพลังงำนแสงอำทิตย ์จ้ำนวน 1 งำน 22,000.00           22,000.00          เฉพำะเจำะจง  นำยเจียมศักด์ิ เจริญพร/2200  นำยเจียมศักด์ิ เจริญพร/2200 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

23 จ้ำงท้ำปำ้ยไวนลิ จ้ำนวน 6 ปำ้ย 2,100.00             2,100.00            เฉพำะเจำะจง  บจก. ทริปเปิล้ ทู เทรดด้ิง/2100  บจก. ทริปเปิล้ ท ูเทรดด้ิง/2100 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

24 จ้ำงถ่ำยเอกสำรแบบบนัทึกคัดกรองฯ จ้ำนวน 260 ชุด 1,040.00             1,040.00            เฉพำะเจำะจง
 ร้ำน เค เค กอ็ปปี ้เซ็นเตอร์ โดยนำงสำว

ดวงฤทัย เรือนรู/1040

 ร้ำน เค เค กอ็ปปี ้เซ็นเตอร์ โดยนำงสำวดวง

ฤทัย เรือนรู/1040
เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

25 จ้ำงตัดเส้ือคุมกนัเปือ้น จ้ำนวน 45 ตัว 13,790.00           13,790.00          เฉพำะเจำะจง
 ร้ำนนำนำกำรช่ำง โดยนำงนงครำญ อ้น

วงษำ/13790

 ร้ำนนำนำกำรช่ำง โดยนำงนงครำญ อ้น

วงษำ/13790
เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

26
จ้ำงท้ำบตัรประจ้ำตัวเจ้ำหนำ้ท่ีพร้อมกรอบสำยคล้องคอ จ้ำนวน 

200 ใบ
20,000.00           20,000.00          เฉพำะเจำะจง  หจก. เจริญทรัพยไ์พศำล เซอร์วิส/20000  หจก. เจริญทรัพยไ์พศำล เซอร์วิส/20000 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

27 ซ้ือฮำร์ดดิสก ์SSD ขนำด 480 GB ส้ำหรับคอมพิวเตอร์โนต๊บคุ 

หมำยเลขครุภณัฑ์ 0823-61-7440-001-0004/48 จ้ำนวน 1 ลูก              2,100.00             2,100.00

เฉพำะเจำะจง

 บจก. ดิแอดวำนซ์ โซลูชั่น/2100

 บจก. ดิแอดวำนซ์ โซลูช่ัน/2100 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

28 เช่ำโปรแกรมประชุมทำงไกล จ้ำนวน 2 license 16,000.00           16,000.00          เฉพำะเจำะจง บจก. สมำร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์/16000  บจก. สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์/16000 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

29
ซ้ือสำยอินเตอร์เนต็ CAT จ้ำนวน 3 รำยกำร            11,220.00           11,220.00

เฉพำะเจำะจง
 ทีเอ็นบ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย นำยธนฐั 

แสนมงคล/11220

 ทีเอ็นบ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย นำยธนฐั 

แสนมงคล/11220
เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

30
ซ้ือตลับหมึกพิมพ์ หมำยเลขครุภณัฑ์ 

0842-64-7440-012-0003/26 จ้ำนวน 1 ตลับ              1,200.00             1,200.00
เฉพำะเจำะจง

 หจก. กญัชพร โอเอ/600
 หจก. กญัชพร โอเอ/600 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

31
ซ้ือตลับหมึกพิมพ์ หมำยเลขครุภณัฑ์ 

B0823-51-7440-001-0001/09 จ้ำนวน 4 ตลับ              2,000.00             2,000.00
เฉพำะเจำะจง  หจก. กญัชพร โอเอ/1880  หจก. กญัชพร โอเอ/1880 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

32
จ้ำงซ่อมเคร่ืองส้ำรองไฟส้ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 

หมำยเลขครุภณัฑ์ 0823-55-7440-010-0001/39 จ้ำนวน 1 งำน
13,900.00           13,900.00          เฉพำะเจำะจง  บจก. ดิแอดวำนซ์ โซลูชั่น/13900  บจก. ดิแอดวำนซ์ โซลูช่ัน/13900 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

33 จ้ำงท้ำรูปเล่มวิจัย จ้ำนวน 12 เล่ม 3,600.00             3,600.00            เฉพำะเจำะจง  หจก. จรัสธุรกจิกำรพิมพ/์3600  หจก. จรัสธุรกจิกำรพิมพ/์3600 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

34 จ้ำงเปำ่ล้ำงท้ำควำมสะอำดบอ่บำดำล จ้ำนวน 2 บอ่ 32,100.00           32,100.00          เฉพำะเจำะจง  หจก. ธัญธรเทคโนซำยน/์32100  หจก. ธัญธรเทคโนซำยน/์32100 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

35
ซ้ือตัวกดชักโครก จ้ำนวน 2 ชุด                 610.00               610.00 เฉพำะเจำะจง  บ. โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกดั (ส้ำนกังำน

ใหญ)่/610

 บ. โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกดั (ส้ำนกังำนใหญ)่/

610

เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2565

(ชือ่หน่วยงาน) สถาบนัพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์

วันที ่8 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2565

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

36 จ้ำงจัดท้ำเอกสำรกำรประชุม จ้ำนวน 29 ชุด 1,595.00             1,595.00            เฉพำะเจำะจง
 ร้ำน เค เค กอ็ปปี ้เซ็นเตอร์ โดยนำงสำว

ดวงฤทัย เรือนรู/1595

 ร้ำน เค เค กอ็ปปี ้เซ็นเตอร์ โดยนำงสำวดวง

ฤทัย เรือนรู/1595
เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

37 ซ้ือวัสดุจัดประชุมจ้ำนวน 6 รำยกำร              2,305.00             2,305.00 เฉพำะเจำะจง  หจก. ศิริวงศ์พำนชิ/2305  หจก. ศิริวงศ์พำนชิ/2305 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

38 ซ้ือข้ำวสำรหอมมะลิ จ้ำนวน 2 รำยกำร              3,935.00             3,935.00 เฉพำะเจำะจง  หจก. ทองวิสุทธิ์ อริยทรัพย/์3935  หจก. ทองวิสุทธิ์ อริยทรัพย/์3935 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

39
ซ้ือวัตถุดิบประกอบอำหำรผู้ปว่ยประจ้ำเดือนกมุภำพันธ์ 2565           105,000.00          105,000.00

เฉพำะเจำะจง
 บ. เชียงใหม่เจริญพำนชิ/72306.50

 บ. เชียงใหม่เจริญพำนชิ/72306.50 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด

40
ซ้ือชุดคียบ์อร์ดและเมำส์ จ้ำนวน 10 ชุด              4,900.00             4,900.00

เฉพำะเจำะจง
 ทีเอ็นบ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย นำยธนฐั 

แสนมงคล/4200

 ทีเอ็นบ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย นำยธนฐั 

แสนมงคล/4200
เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่้ำหนด


