
วงเงินที่จดัซ้ือ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1
จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง CUMMINS รุ่น 6LAA89-G2 

และ G3 จ านวน 2 เคร่ือง
61,824.60            61,824.60           เฉพาะเจาะจง

 บริษัท ดูราเยน เอน็จเินียร่ิง จ ากดั/

61,824.60

 บริษัท ดูราเยน เอน็จเินียร่ิง จ ากดั/

61,824.60 เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

2 จา้งถา่ยเอกสารและเขา้เล่มเอกสาร ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 2,500.00             2,500.00            เฉพาะเจาะจง
 ร้าน ทิม ธรุกจิ โดยนางสุณี สิงห์ใส/320 

บาท

 ร้าน ทิม ธรุกจิ โดยนางสุณี สิงห์ใส/320 

บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

3
ซ้ือตลับหมึกพิมพ์ HP 680 แบบสีและสีด า จ านวน 6 ตลับ หมายเลข

ครุภัณฑ์ B0842-62-7440-012-0003/15
2,820.00             2,820.00            เฉพาะเจาะจง

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กญัชพร โอเอ/2,820 

บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กญัชพร โอเอ/2,820 

บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

4 ซ้ือวสัดุการกฬีา จ านวน 14 รายการ 13,350.00            13,350.00           เฉพาะเจาะจง
 บริษัท เพื่อนเรียนสเตช่ันเนอร่ เชียงใหม่ 

จ ากดั/13,350 บาท

 บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอร่ เชยีงใหม่ 

จ ากดั/13,350 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

5
ซ้ือตลับหมึกพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ TN263 สีและสีด า จ านวน 4 รายการ 

หมายเลขครุภัณฑ์ 0842-63-7440-012-0003/18
12,000.00            12,000.00           เฉพาะเจาะจง

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กญัชพร โอเอ/12,000 

บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กญัชพร โอเอ/12,000 

บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,600.00             3,600.00            เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ศิริวงศ์พานิช 

(ส านักงานใหญ่)/3,600 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ศิริวงศ์พานิช (ส านักงาน

ใหญ่)/3,600 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7
ซ้ือรองเท้าบูท จ านวน 2 รายการ ซ้ือท่ีวดัความเขม้ขน้ของคลอรีนในน้ า

 จ านวน 1 รายการ ซ้ือน้ ายาอเิล็กโทรไลต์ จ านวน 1 รายการ
3,916.20             3,916.20            เฉพาะเจาะจง

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ธญัธรเทคโนซายน์ 

(ส านักงานใหญ่)/3,916.2บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ธญัธรเทคโนซายน์ 

(ส านักงานใหญ่)/3,916.2 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

8 เช่าโปรแกรมประชุมทางไกล จ านวน 1 License 8,000.00             8,000.00            เฉพาะเจาะจง
 บริษัท สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ากดั

 (ส านักงานใหญ่)/8,000 บาท

 บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จ ากดั

 (ส านักงานใหญ่)/8,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

9 จา้งท าชุดส่ือการสอนและอปุกรณ์เสริมทักษะ จ านวน 2 รายการ 125,600.00          125,600.00         เฉพาะเจาะจง
 บริษัท สยามพิมพ์นานา จ ากดั/125,600 

บาท

 บริษัท สยามพิมพ์นานา จ ากดั/125,600 

บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

10
ซ้ือหมึกพิมพ์ EPSON แบบสีและสีด า (ชนิดขวดเติม) จ านวน 4 รายการ

 ซ้ือเคร่ืองอา่นมีเดียการ์ด (Card reader) จ านวน 2 ช้ิน และซ้ือ

อปุกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล (Micro SD card) ความจ ุ128GB จ านวน 4 ช้ิน

3,330.00             3,330.00            เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กญัชพร โอเอ/3,300 

บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กญัชพร โอเอ/3,300 

บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

11 ซ้ือธงและรูปพระบรมยาลักษณ์ จ านวน 8 รายการ 75,000.00            75,000.00           เฉพาะเจาะจง  หมึกจนีธรุกจิ/75,000 บาท  หหมึกจนีธรุกจิ/75,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

12 ซ้ือแบตเตอร่ีระบบ Fire Pump/Fire Alarm จ านวน 2 กอ้น 8,600.00             8,600.00            เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ฮวดหลีแบตเตอร่ี เชียงใหม่ จ ากดั/

8,600 บาท

 บริษัท ฮวดหลีแบตเตอร่ี เชยีงใหม่ จ ากดั/

8,600 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

13
ซ้ือยางรถยนต์ พร้อมเปล่ียน หมายเลขทะเบียนรถยนต์ ขอ-6329 ชม. 

(รถตู้พยาบาล) จ านวน 4 เส้น
13,680.00            13,680.00           เฉพาะเจาะจง

 หจก.นพรัตน์การยาง (ส านักงานใหญ่)/

13,680 บาท

 หจก.นพรัตน์การยาง (ส านักงานใหญ่)/

13,680 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

14
ซ้ือตลับหมึกพิมพ์เคร่ืองพิมพ์ EPSON แบบสีและสีด า จ านวน 2 

รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ B08000813084265300002
425.00                425.00               เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กญัชพร โอเอ/425 บาท  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กญัชพร โอเอ/425 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

15
จา้งซ่อมเปล่ียนกล่องใส่ผงหมึก จ านวน 1 กล่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 

0842-63-7440-012-0003/18
1,600.00             1,600.00            เฉพาะเจาะจง

 ทีเอน็บี ปร้ินเตอร์ เซอร์วสิ โดย นายธนัฐ 

แสนมงคล/1,600 บาท

 ทีเอน็บี ปร้ินเตอร์ เซอร์วสิ โดย นายธนัฐ 

แสนมงคล/1,600 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ เหตผุลที่คัดเลือก โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม 2565

(ชื่อหน่วยงาน) สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์

วนัที่ 20 เดอืนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง (บาท) วธิซ้ืีอหรือจา้ง



16
จา้งเหมาดูแลและฝึกกจิกรรมผู้ป่วย ระหวา่งวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565

 ถงึ 2 มิถนุายน 2565 จ านวน 9 วนั
3,000.00             3,000.00            เฉพาะเจาะจง  นางสาวศรัณยา  สุปินะ/2,700 บาท  นางสาวศรัณยา  สุปินะ/2,700 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

17
ซ้ือหมึกพิมพ์ EPSON L220 แบบสีและสีด า (ชนิดขวดเติม) จ านวน 8 

รายการ
3,400.00             3,400.00            เฉพาะเจาะจง

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กญัชพร โอเอ/3,400 

บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กญัชพร โอเอ/3,400 

บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

18
ซ้ือกระดาษความร้อน ขนาด 57 x 30 และขนาด 80 x 80 ส าหรับตู้ 

Kiosk จ านวน 2 รายการ
1,400.00             1,400.00            เฉพาะเจาะจง

 ซีบร้า ลาเบล เทคโนโลย ีโดย นายวรรณ

ศักด์ิ จติธรรม/1,400 บาท

 ซีบร้า ลาเบล เทคโนโลย ีโดย นายวรรณ

ศักด์ิ จติธรรม/1,400 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

19 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 6,570.00             6,570.00            เฉพาะเจาะจง
 ทีเอน็บี ปร้ินเตอร์ เซอร์วสิ โดย นายธนัฐ 

แสนมงคล/6,200 บาท

 ทีเอน็บี ปร้ินเตอร์ เซอร์วสิ โดย นายธนัฐ 

แสนมงคล/6,200 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

20 จา้งเหมาท าวดีิโอ จ านวน 1 งาน 30,000.00            30,000.00           เฉพาะเจาะจง  นายนที จนิดาค า/30,000 บาท  นายนที จนิดาค า/30,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

21 จา้งเหมาวเิคราะห์ขอ้มูล จ านวน 2 งาน 30,000.00            30,000.00           เฉพาะเจาะจง  นายธรีธร เลอศิลป์/30,000 บาท  นายธรีธร เลอศิลป์/30,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

22 จา้งเหมาทบทวนวรรณกรรม จ านวน 1 งาน 30,000.00            30,000.00           เฉพาะเจาะจง  นายธรีธร เลอศิลป์/30,000 บาท  นายธรีธร เลอศิลป์/30,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

23 เช่าเคร่ืองบันทึกเสียงและภาพ จ านวน 2 เดือน 30,000.00            30,000.00           เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ซัคเซสไอที เซ็นเตอร์ จ ากดั/

30,000 บาท

 บริษัท ซัคเซสไอที เซ็นเตอร์ จ ากดั/

30,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

24
จา้งเหมาขนส่งรถเขน็และอปุกรณ์การแพทยจ์ากท่าเรือโตเกยีว 

ประเทศญีปุ่่น ถงึ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ านวน 1 งาน
140,000.00          140,000.00         เฉพาะเจาะจง

 STAR OVERSEAS CO.,LTD.(HEAD 

OFFICE)/136,482.91 บาท

 STAR OVERSEAS CO.,LTD.(HEAD 

OFFICE)/136,482.91บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

25
จา้งถา่ยเอกสารโครงการวจิยัความสัมพันธร์ะหวา่งการใช้สุราและสาร

เสพติดของมารดาขณะต้ังครรภ์ฯ จ านวน 5 รายการ
3,212.00             3,212.00            เฉพาะเจาะจง

 ร้าน เค เค กอ็ปปี้ เซ็นเตอร์ โดยนางสาว

ดวงฤทัย เรือนรู/3,212 บาท

 ร้าน เค เค กอ็ปปี้ เซ็นเตอร์ โดยนางสาว

ดวงฤทัย เรือนรู/3,212 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

26 จา้งท าตรายางหมึกในตัวช่ือแพทย ์จ านวน 1 รายการ 180.00                180.00               เฉพาะเจาะจง
 หจก.ศิริวงศ์พานิช (ส านักงานใหญ่)/180 

บาท

 หจก.ศิริวงศ์พานิช (ส านักงานใหญ่)/180 

บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

27 จา้งตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จ านวน 3 รายการ 1,050.00             1,050.00            เฉพาะเจาะจง
 บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากดั/

1,050 บาท

 บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากดั/

1,050 บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด


