
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

1 ซ้ือแบตเตอร่ี 110A จ ำนวน 4 กอ้น            18,200.00           18,200.00 เฉพำะเจำะจง
 บจก. ฮวดหลีแบตเตอร่ี เชียงใหม/่18,200 

บำท

 บจก. ฮวดหลีแบตเตอร่ี เชียงใหม/่18,200 

บำท
เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

2 ซ้ือกระติกน้ ำแข็ง ขนำด 4 ลิตร และเจลน้ ำแข็งจ ำนวน 3 กอ้น                 375.00               375.00 เฉพำะเจำะจง  บจก. ตรัยเทรดด้ิง/375 บำท  บจก. ตรัยเทรดด้ิง/375 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

3 ซ้ือบบัเบิล้ ขนำด 65 x 100 ซม. จ ำนวน 2 ม้วน                 990.00               990.00 เฉพำะเจำะจง  หจก. ศิริวงศ์พำนชิ/990 บำท  หจก. ศิริวงศ์พำนชิ/990 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

4 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กำรไฟฟ้ำ จ ำนวน 28 รำยกำร            54,971.00           54,971.00 เฉพำะเจำะจง  บจก. ตรัยเทรดด้ิง/54,971 บำท  บจก. ตรัยเทรดด้ิง/54,971 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

5 ซ้ือฟลัชวำล์วชักโครก จ ำนวน 3 ชุด            15,000.00           15,000.00 เฉพำะเจำะจง  บจก. ตรัยเทรดด้ิง/15,000 บำท  บจก. ตรัยเทรดด้ิง/15,000 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

6
ซ้ือวัสดุส ำนกังำน งวดท่ี2 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 จ ำนวน 54 

รำยกำร
           67,885.10           67,885.10 เฉพำะเจำะจง

 หจก. ศิริวงศ์พำนชิ (ส ำนกังำนใหญ)่/

67,885.10 บำท

 หจก. ศิริวงศ์พำนชิ (ส ำนกังำนใหญ)่/

67,885.10 บำท
เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

7
ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ งวดท่ี2 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 

จ ำนวน 10 รำยกำร
             9,514.00             9,514.00 เฉพำะเจำะจง

 หจก. ศิริวงศ์พำนชิ (ส ำนกังำนใหญ)่/9,514

 บำท

 หจก. ศิริวงศ์พำนชิ (ส ำนกังำนใหญ)่/9,514 

บำท
เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

8
ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว งวดท่ี2 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 

จ ำนวน 5 รำยกำร
             8,124.50             8,124.50 เฉพำะเจำะจง

เชียงฮง โดยนำยภคัพงษ์ เลำหเพ็ญแสง/

8,124.50 บำท

 เชียงฮง โดยนำยภคัพงษ์ เลำหเพ็ญแสง/

8,124.50 บำท
เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

9 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 9 รำยกำร              5,950.00             5,950.00 เฉพำะเจำะจง
 หจก. ศิริวงศ์พำนชิ (ส ำนกังำนใหญ)่/5,950

 บำท

 หจก. ศิริวงศ์พำนชิ (ส ำนกังำนใหญ)่/5,950 

บำท
เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

10 ซ้ือข้ำวหอมมะลิ น้ ำหนกั 45 กโิลกรัม จ ำนวน 3 กระสอบ              5,250.00             5,250.00 เฉพำะเจำะจง  หจก. ทองวิสุทธิ์อริยทรัพย/์5,250 บำท  หจก. ทองวิสุทธิ์อริยทรัพย/์5,250 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

11 ซ้ืออแดปเตอร์ขนำด 12 V 3A จ ำนวน 1 ตัว                 350.00               350.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ซี.เอ็ม ควอลิต้ีเซอร์วิส/350 บำท  หจก.ซี.เอ็ม ควอลิต้ีเซอร์วิส/350 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

12 ซ้ือแบตเตอร่ีขนำด 12V 9AH จ ำนวน 6 กอ้น              4,740.00             4,740.00 เฉพำะเจำะจง
 บจก. ฮวดหลีแบตเตอร่ี เชียงใหม/่4,740 

บำท
 บจก. ฮวดหลีแบตเตอร่ี เชียงใหม/่4,740 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

13 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร              4,272.00             4,272.00 เฉพำะเจำะจง
 ร้ำน เค เค กอ็ปปี ้เซ็นเตอร์ โดยนำงสำว

ดวงฤทัย เรือนรู/4,272 บำท

 ร้ำน เค เค กอ็ปปี ้เซ็นเตอร์ โดยนำงสำวดวง

ฤทัย เรือนรู/4,272 บำท
เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

14
ซ้ือตลับหมึกเคร่ืองพิมพ์ หมำยเลขครุภณัฑ์ 

0842-63-7440-012-0003/19 จ ำนวน 10 กล่อง
             4,000.00             4,000.00 เฉพำะเจำะจง  หจก. กญัชพร โอเอ/4,000 บำท  หจก. กญัชพร โอเอ/4,000 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

15
ซ้ือแบตเตอร่ีพร้อมเปล่ียน รถหมำยเลขทะเบยีน กษ 5372 

เชียงใหม่ จ ำนวน 1 ลูก
             4,300.00             4,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก. นพรัตนก์ำรยำง/4,300 บำท  หจก. นพรัตนก์ำรยำง/4,300 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

16
ซ้ือตลับหมึกเคร่ืองพิมพ์ หมำยเลขครุภณัฑ์ 

0842-62-7440-012-0001/22 จ ำนวน 2 ตลับ
             1,200.00             1,200.00 เฉพำะเจำะจง  หจก. กญัชพร โอเอ/1,200 บำท  หจก. กญัชพร โอเอ/1,200 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

17 จ้ำงถ่ำยเอกสำรประจ ำเดือนมีนำคม 2565              1,600.00             1,600.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนทิม ธุรกจิ โดยนำงสุนยี ์ สิงค์ใส/1,600 

บำท
ร้ำนทมิ ธุรกจิ โดยนำงสุนยี ์ สิงค์ใส/1,600 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

18 จ้ำงพิมพ์โครงร่ำงวิจัยประกอบด้วย 6 ส่วน              1,020.00             1,020.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนวภสัร์ สุริยำธนวัชร์/1,020 บำท นำงสำวนวภสัร์ สุริยำธนวัชร์/1,020 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

19 จ้ำงวเครำะหข์้อมูลวิจัย            13,000.00           13,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงปฤทัย  เกสร/13,000 บำท นำงปฤทยั  เกสร/13,000 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 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 มนีาคม 2565

(ชือ่หน่วยงาน) สถาบนัพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์

วันที ่8 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2565

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

20 เช่ำหอ้งประชุม วันท่ี 30 มีค.-1 เมย.65            25,000.00           25,000.00 เฉพำะเจำะจง
บจก.ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต

 โฮเต็ล/25,000 บำท

บจก.ดอนเมือง อินเตอร์เนช่ันแนลแอร์พอร์ต 

โฮเต็ล/25,000 บำท
เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

21 เช่ำจอแอลซีดี วันท่ี10-11 มีค.65            10,000.00           10,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมดวงตะวัน โฮเท็ล/10,000 บำท โรงแรมดวงตะวัน โฮเทล็/10,000 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

22 เช่ำหอ้งประชุม วันท่ี10-11 มีค.65            10,000.00           10,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมดวงตะวัน โฮเท็ล/10,000 บำท โรงแรมดวงตะวัน โฮเทล็/10,000 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

23 เช่ำจอแอลซีดี วันท่ี 30 มีค.-1 เมย.65            15,000.00           15,000.00 เฉพำะเจำะจง
บจก.ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต

 โฮเต็ล/15,000 บำท

บจก.ดอนเมือง อินเตอร์เนช่ันแนลแอร์พอร์ต 

โฮเต็ล/15,000 บำท
เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

24 จ้ำงท ำกระเปำ๋ใส่เอกสำร เพือ่ใช้อบรม            15,000.00           15,000.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนชิค-ที โดยนำยทศพล มงคลสุขสกลุ/

15,000 บำท

ร้ำนชิค-ท ีโดยนำยทศพล มงคลสุขสกลุ/

15,000 บำท
เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

25 จ้ำงท ำจิ๊กซอท์รูปแม่ไกแ่ละรูปภำพวงกลม              7,000.00             7,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำนำกำรช่ำง โดย นำงนงครำญ อ้นวงษำ/

7,000 บำท

นำนำกำรช่ำง โดย นำงนงครำญ อ้นวงษำ/

7,000 บำท
เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

26 จ้ำงปรับปรุงระบบผลิตน้ ำประปำ           113,420.00          113,420.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ธัญธรเทคโนซำยน/์113,420 บำท หจก.ธัญธรเทคโนซำยน/์113,420 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

27
เช่ำต่ออำยสัุญญำณ GPS รำยป ีรถตู้พยำบำล ทะเบยีน ขอ-6329 

เชียงใหม่
             3,500.00             3,500.00 เฉพำะเจำะจง

หจก.เชียงใหม่โทรศัพท์เซลล์แอนด์เซอร์วิส/

3,500 บำท

หจก.เชียงใหม่โทรศัพทเ์ซลล์แอนด์เซอร์วิส/

3,500 บำท
เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

28 จ้ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุมวิจัย ACC              2,000.00             2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเคเค กอ็ปปี ้เซ็นเตอร์/2,000 บำท ร้ำนเคเค กอ็ปปี ้เซ็นเตอร์/2,000 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

29 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำร              1,200.00             1,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเคเค กอ็ปปี ้เซ็นเตอร์/1,200 บำท ร้ำนเคเค กอ็ปปี ้เซ็นเตอร์/1,200 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

30 จ้ำงซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟ จ ำนวน 6 กอ้น            12,410.00           12,410.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ดิแอดวำนซ์ โซลูชั่น/12,410 บำท บจก.ดิแอดวำนซ์ โซลูช่ัน/12,410 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

31 เช่ำหอ้งประชุมวันท่ี 2 เมษำยน 2565              1,500.00             1,500.00 เฉพำะเจำะจง บจก. โฮเทลส์ เวิลด์ 8 /1,500 บำท บจก. โฮเทลส์ เวิลด์ 8 /1,500 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

32 จ้ำงติดต้ังแผ่นนวมประตูและติดต้ังพัดลมดูดอำกำศ              3,700.00             3,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยเจียมศักด์ิ เจริญพร/3,700 บำท นำยเจียมศักด์ิ เจริญพร/3,700 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

33
เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร Brother MFC-L27000 ประจ ำเดือน

เมษำยน - กนัยำยน 2565
             3,600.00             3,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก.กญัชพร โอเอ/3,600 หจก.กญัชพร โอเอ/3,600 เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด

34 เช่ำหอ้งประชุมวันท่ี 17 มีนำคม 2565              4,950.00             4,950.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมฟูรำม่ำ โอเท็ล/4,950 บำท โรงแรมฟูรำม่ำ โอเทล็/4,950 บำท เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด


