
วงเงินท่ีจัดซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเปล่ียนตลับหมึกพิมพ์ รุ่น Canon810 (สีด าและสี) พร้อมบ ารุงรักษา จ านวน 2 งาน                 2,200.00                2,200.00 เฉพาะเจาะจง
 ทีเอ็นบี ปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย นายธนัฐ 
แสนมงคล/2,200 บาท

 ทีเอ็นบี ปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย นายธนัฐ 
แสนมงคล/2,200 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

2
จ้างถ่ายเอกสารแบบสอบถาม โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพส าหรับผู้พิการทาง
สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก จ านวน 200 ชุด

                   500.00                   500.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้าน เค เค ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ โดยนางสาว
ดวงฤทัย เรือนรู/500 บาท

 ร้าน เค เค ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ โดยนางสาว
ดวงฤทัย เรือนรู/500 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

3
จ้างวิเคราะห์ข้อมูล โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพส าหรับผู้พิการทางสติปัญญา 
การเรียนรู้และออทิสติก จ านวน 1 งาน

                2,000.00                2,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายปริวัตร เข่ือนแก้ว/2,000 บาท  นายปริวัตร เข่ือนแก้ว/2,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

4 จ้างติดสต๊ิกเกอร์รถฉุกเฉิน และจ้างติดสต๊ิกเกอร์ข้อความ จ านวน 2 งาน                    700.00                   700.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านบีมิกซ์ โดยนายปฏิพัทธ์ บัญฑิตร์/700
 บาท

 ร้านบีมิกซ์ โดยนายปฏิพัทธ์ บัญฑิตร์/700
 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

5
ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 18 รายการ โครงการพัฒนาการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช
เด็กฯ งานยุทธศาสตร์ท่ี 2

              13,330.00               13,330.00 เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช 
เชียงใหม่/13,330 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช เชียงใหม่/
13,330 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

6 ซ้ือแผ่นเคลือบ ขนาด A3 จ านวน 2 กล่อง                 1,360.00                1,360.00 เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช 
เชียงใหม่/1,360 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช เชียงใหม่/
1,360 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน งวดท่ี 3 (งวดสุดท้าย) ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 76 รายการ               95,948.10               95,948.10 เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช 
เชียงใหม่/95,948.10 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช เชียงใหม่/
95,948.10 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

8
ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งวดท่ี 3 (งวดสุดท้าย) ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 16
 รายการ

                8,477.00                8,477.00 เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช 
เชียงใหม่/8,477 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช เชียงใหม่/
8,477 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

9
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว งวดท่ี 3 (งวดสุดท้าย) ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 16 

รายการ
              10,788.50               10,788.50 เฉพาะเจาะจง  ร้านเชียงฮง/10,788.50 บาท  ร้านเชียงฮง/10,788.50 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

10 จ้างวิเคราะฟ์ผลการตรวจคล่ืนไฟฟ้าสมอง (EEG) จ านวน 6 ราย                 3,000.00                3,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายชินณุวัฒน์  สงวนเสริมศรี/3,000 บาท  นายชินณุวัฒน์  สงวนเสริมศรี/3,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

11
จ้างเหมาดูแลและฝึกกิจกรรมผู้ป่วย ระหว่างวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 ถึง 27 กรกฎาคม 
2565 จ านวน 10 วัน

                3,000.00                3,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวศรัณยา  สุปินะ/3,000 บาท  นางสาวศรัณยา  สุปินะ/3,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ (กิจกรรมท่ี 2)                 2,094.00                2,094.00 เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช 
เชียงใหม่/2,094 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช เชียงใหม่/
2,094 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

13 จ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ าคนพิการ จ านวน 1 งาน                 3,500.00                3,500.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านพิสิฐอลูมิเนียม โดยนายชูชัย พิสิฐ
มุกดา/3,500 บาท

 ร้านพิสิฐอลูมิเนียม โดยนายชูชัย พิสิฐ
มุกดา/3,500 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

14
ซ้ือหมึกเติม EPSON 5190 (สีด าและสี) จ านวน 4 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน

 2 รายการ
                3,550.00                3,550.00 เฉพาะเจาะจง

 หจก.เมค ไอที แอนด์ ซัพพลาย/3,550 

บาท

 หจก.เมค ไอที แอนด์ ซัพพลาย/3,550 

บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

15
ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ โครงการวิจัย เร่ือง ผลการใช้โปรแกรมการส่ือสาร
เสริมและทางเลือกฯ

                3,600.00                3,000.00 เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช 
เชียงใหม่/3,600 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช เชียงใหม่/
3,600 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

16 ซ้ือตลับหมึกพิมพ์ HP 85A สีด ำ จ ำนวน 3 กล่อง                    960.00                   960.00 เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัญชพรโอเอ/960 บาท  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัญชพรโอเอ/960 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

17
จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ กรองน้ ามันเคร่ือง พร้อมเปล่ียนแหวนรองท้องอ่าง จ านวน
 4 รายการ

                1,390.00                1,390.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.นพรัตน์การยาง/1,390 บาท  หจก.นพรัตน์การยาง/1,390 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

(ช่ือหน่วยงาน) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

วันท่ี 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง



18 จ้างต่อเติมรางน้ าฝนพร้อมเสริมท่อทางน้ าด้านหลังบ้านพักข้าราชการ จ านวน 1 งาน                 2,500.00                2,500.00 เฉพาะเจาะจง  นายเจียมศักด์ิ เจริญพร/2,500 บาท  นายเจียมศักด์ิ เจริญพร/2,500 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

19
ซ้ือชุดเคร่ืองมือวินิจฉัยภาวะออทอสติกในระยะเร่ิมแรกส าหรับเด็กไทย TDAS จ านวน 2 
ชุด

                3,320.00                3,320.00 เฉพาะเจาะจง
 มูลนิธิสถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์/3,320 บาท

 มูลนิธิสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์/
3,320 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

20 ซ้ือส่ือการสอน จ านวน 13 รายการ               10,000.00               10,000.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ฮักกลอร่ี เพลย์ จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่)/10,000 บาท

 บริษัท ฮักกลอร่ี เพลย์ จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่)/10,000 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

21
ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพเคร่ือข่ายและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งระบบการดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพท่ี 1

                6,805.00                6,805.00 เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช 
เชียงใหม่/6,805 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช เชียงใหม่/
6,805 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

22 จ้างท าใบประกาศนียบัตร ขนาด 7.5/10.5 น้ิว พิมพ์ 4 สี กระดาษ 260 จ านวน 1,250 ใบ               20,062.30               20,062.30 เฉพาะเจาะจง  หจก.จรัสธุรกิจกำรพิมพ์/20,062.30 บำท  หจก.จรัสธุรกิจกำรพิมพ์/20,062.30 บำท เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

23 จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคารเทพรัตนราชสุดาฯ จ านวน 1 งาน               32,000.00               32,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายเจียมศักด์ิ เจริญพร/32,000 บาท  นายเจียมศักด์ิ เจริญพร/32,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

24 จ้างติดต้ังปล๊ักไฟส าหรับเคร่ือง Intercom จ านวน 2 จุด                 2,461.00                2,461.00 เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เอ็ม.ควอลิต้ีเซอร์วิส/
2,461 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เอ็ม.ควอลิต้ีเซอร์วิส/
2,461 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

25 ซ้ือเคร่ืองสแกนน้ิวมือพร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง                 6,420.00                6,420.00 เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เอ็ม.ควอลิต้ีเซอร์วิส/
6,420 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เอ็ม.ควอลิต้ีเซอร์วิส/
6,420 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

26 ซ้ือเคร่ืองยิงแม็กลม เคร่ืองยิงตะปูลม และป้ัมลมโรตาร่ี จ านวน 3 รายการ                 8,750.00                8,750.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษัท มนตรีวอเตอร์ป๊ัม จ ากัด/8,750 
บาท

 บริษัท มนตรีวอเตอร์ป๊ัม จ ากัด/8,750 
บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

27 ซ้ือวัสดุส านักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 9 รายการ                 4,389.00                4,389.00 เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช 
เชียงใหม่/4,389 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช เชียงใหม่/
4,389 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

28 ซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SSD) ขนาดความจุ 240 GB จ านวน 2 ลูก                 2,410.00                2,410.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้าน ทีเอ็นบี ปร้ินเตอร์ เซอร์วิส 
(ส านักงานใหญ่)/2,410 บาท

 ร้าน ทีเอ็นบี ปร้ินเตอร์ เซอร์วิส 
(ส านักงานใหญ่)/2,410 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

29 ซ้ือข้าวสารหอมมะลิและข้อวกล้อง จ านวน 2 รายการ                 5,540.00                5,540.00 เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองวิสุทธ์ิ อริยทรัพย์/
5,540 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองวิสุทธ์ิ อริยทรัพย์/
5,540 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

30 ซ้ือป้ัมน้ าร้อนส าหรับผลิตน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 1 เคร่ือง               12,476.20               12,476.20 เฉพาะเจาะจง
 บจก.เอซีดีซี ทีม เอ็นจิเนียร่ิง/12,476.20
 บาท

 บจก.เอซีดีซี ทีม เอ็นจิเนียร่ิง/12,476.20 
บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

31 ซ้ือหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง                 2,490.00                2,490.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษัท สหพานิชเชียงใหม่ จ ากัด/2,490 
บาท

 บริษัท สหพานิชเชียงใหม่ จ ากัด/2,490 
บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด


