
วงเงินที่จดัซ้ือ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งถา่ยเอกสารโครงการวจิยัฯ 3,540.00             3,540.00            เฉพาะเจาะจง
 ร้าน เคเคกอ็ปปี้เซ็นเตอร์โดยนางสาว

ดวงฤทัย เรือน/3,540 บาท

 ร้าน เคเคกอ็ปปี้เซ็นเตอร์โดยนางสาวดวง

ฤทัย เรือน/3,540 บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

2 ซ้ืออาหารผู้ป่วย วตัถดิุบอาหารสด-แห้งเดือนมิถนุายน 2565 123,200.00          123,200.00         เฉพาะเจาะจง  หจก.เกษตรสุขใจฟาร์ม/96,215 บาท  หจก.เกษตรสุขใจฟาร์ม/96,215 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

3 จา้งติดต้ังเปล่ียนกอ๊กน้ าผสมน้ าร้อน-น้ าเยน็ 4,500.00             4,500.00            เฉพาะเจาะจง  นายเจยีมศักด์ิ  เจริญพร/4,500 บาท  นายเจยีมศักด์ิ  เจริญพร/4,500 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

4
จา้งบ ารุงและสอบเทียบเคร่ืองตรวจการท างานของประสาทหูช้ันใน 

(OAE) หมายเลขครุภัณฑ์ 0823-61-6515-033-0102/03
5,000.00             5,000.00            เฉพาะเจาะจง  บจก. เอยีร์โทน/5,000 บาท  บจก. เอยีร์โทน/5,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

5
จา้งบ ารุงและสอบเทียบเคร่ืองตรวจคัดกรองการได้ยนิในเด็กทารกแรก

เกดิ (OAE) หมายเลขครุภัณฑ์ 0823-60-6515-033-0102/02
15,000.00            15,000.00           เฉพาะเจาะจง  บริษัท ออดิเมด จ ากดั/15,000 บาท  บริษัท ออดิเมด จ ากดั/15,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7 จา้งท าตรายางหมึกในตัว 15 อนั 2,700.00             2,700.00            เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัศิริวงศ์พานิช/2,700 

บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัศิริวงศ์พานิช/2,700 

บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

8 จา้งท ากรอบป้ายช่ือแพทย ์3 อนั 706.20                706.20               เฉพาะเจาะจง
 บริษัท จอห์นปร้ินต้ิงแอนด์ดีไซน์ จ ากดั/

706.20 บาท

 บริษัท จอห์นปร้ินต้ิงแอนด์ดีไซน์ จ ากดั/

706.20 บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

9 ซ้ือวสัดุส านักงาน 4 รายการ 694.00                694.00               เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากดัศิริวงศ์พานิช/694 บาท  ห้างหุ้นส่วนจ ากดัศิริวงศ์พานิช/694 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

10 ซ้ือวสัดุส านักงาน 4 รายการ 2,416.00             2,416.00            เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัศิริวงศ์พานิช/2,416 

บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัศิริวงศ์พานิช/2,416 

บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

11 จา้งตรวจวเิคราะห์การนับเม็ดเลือดอยา่งสมบูรณ์ 100.00                100.00               เฉพาะเจาะจง
 บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากดั/

100 บาท

 บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากดั/

100 บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

12 จา้งเปล่ียนโช๊คอพัประตูบานสวงิ 1 ตัว (ห้องประชุม) 2,500.00             2,500.00            เฉพาะเจาะจง
 ร้านพิสิฐ อลูมิเนียม โดย นายชูชัย พิสิฐ

มุกดา/2,500 บาท

 ร้านพิสิฐ อลูมิเนียม โดย นายชชูยั พิสิฐ

มุกดา/2,500 บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

13 จา้งท าป้ายไวนิล ขนาด 80x180 ซม. 360.00                360.00               เฉพาะเจาะจง  หจก.จรัส ธรุกจิการพิมพ์/360 บาท  หจก.จรัส ธรุกจิการพิมพ์/360 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

14 ซ้ือขา้วสารหอมมะลิ น้ าหนัก 45 กก. และขา้วกล้องหอมมะลิ 3 กก. 5,540.00             5,540.00            เฉพาะเจาะจง  หจก.ทองวสุิทธิ ์อริยทรัพย์/5,540 บาท  หจก.ทองวสุิทธิ ์อริยทรัพย์/5,540 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

15
ซ้ือตลับหมึกพิมพ์ Brother (สีด า) หมายเลขครุภัณฑ์ 

0842-63-7440-012-0003/22
600.00                600.00               เฉพาะเจาะจง

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กญัชพร โอเอ/600 

บาท
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กญัชพร โอเอ/600 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

16 ซ้ือวสัดุส านักงาน 7 รายการ 3,600.00             3,600.00            เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัศิริวงศ์พานิช/3,600 

บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัศิริวงศ์พานิช/3,600 

บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

17 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 3,550.00             3,550.00            เฉพาะเจาะจง
 หจก.เมค ไอที แอนด์ ซัพพลาย/3,550 

บาท

 หจก.เมค ไอที แอนด์ ซัพพลาย/3,550 

บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

18
ซ่อมเปล่ียนระบบชุดสายควบคุมการเปล่ียนเกยีร์รถยนต์หมายเลข

ทะเบียน นง 362 เชียงใหม่
18,906.90            18,906.90           เฉพาะเจาะจง  บจก.โตโยต้า ล้านนา/18,906.90  บจก.โตโยต้า ล้านนา/18,906.90 เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนมิถุนายน 2565

(ชื่อหน่วยงาน) สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์

วนัที่ 2 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง (บาท) วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ เหตผุลที่คัดเลือก โดยสรุป



19 ซ้ือตลับหมึกพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L2715DW 4,400.00             4,400.00            เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กญัชพร โอเอ/4,400 

บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กญัชพร โอเอ/4,400 

บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

20 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 551.00                551.00               เฉพาะเจาะจง
 ร้านเชียงฮง โดยนายภคพงษ์ เลาหเพ็ญ

แสง/551 บาท

 ร้านเชยีงฮง โดยนายภคพงษ์ เลาหเพ็ญ

แสง/551 บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

21 จา้งซ่อมและเปล่ียน Power supply (ตัวจา่ยไฟ) 950.00                950.00               เฉพาะเจาะจง
 ทีเอน็บี ปร๊ินเตอร์เซอร์วสิ โดย นายธนัฐ 

แสนมงคล/950 บาท

 ทีเอน็บี ปร๊ินเตอร์เซอร์วสิ โดย นายธนัฐ 

แสนมงคล/950 บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

22 จา้งเปล่ียนโช๊คอพัประตูบานสวงิ 1 ตัว (กลุ่มงานการพยาบาล) 2,500.00             2,500.00            เฉพาะเจาะจง
 ร้านพิสิฐ อลูมิเนียม โดย นายชูชัย พิสิฐ

มุกดา/2,500 บาท

 ร้านพิสิฐ อลูมิเนียม โดย นายชชูยั พิสิฐ

มุกดา/2,500 บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

23
จา้งซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์และเปล่ียนตลับหมึก หายเลขครุภัณฑ์ 

0842-64-7440-012-0003/62
2,000.00             2,000.00            เฉพาะเจาะจง

 ทีเอน็บี ปร๊ินเตอร์เซอร์วสิ โดย นายธนัฐ 

แสนมงคล/2,000 บาท

 ทีเอน็บี ปร๊ินเตอร์เซอร์วสิ โดย นายธนัฐ 

แสนมงคล/2,000 บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

24 จา้งซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน ๕ รายการ 9,550.00             9,550.00            เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูช่ัน จ ากดั/8,550

 บาท

 บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จ ากดั/8,550

 บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

25 เช่าห้องประชุม วนัท่ี 27 มิย.2565 5,000.00             5,000.00            เฉพาะเจาะจง  บจก.เชียงใหม่เส้นขอบฟ้า/5,000 บาท  บจก.เชยีงใหม่เส้นขอบฟ้า/5,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

26 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 4,995.00             4,995.00            เฉพาะเจาะจง
 ทีเอน็บี ปร๊ินเตอร์เซอร์วสิ โดย นายธนัฐ 

แสนมงคล/4,995 บาท

 ทีเอน็บี ปร๊ินเตอร์เซอร์วสิ โดย นายธนัฐ 

แสนมงคล/4,995 บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

27 ซ้ือวสัดุส านักงาน 6 รายการ 2,265.00             2,265.00            เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัศิริวงศ์พานิช/2,265 

บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัศิริวงศ์พานิช/2,265 

บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

28
จา้งตรวจวเิคราะห์การนับเม็ดเลือดอยา่งสมบูรณ์ และตรวจการท างาน

ของตับ
700.00                700.00               เฉพาะเจาะจง

 บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากดั/

700 บาท

 บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากดั/

700 บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

29 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ประปา จ านวน 4 รายการ 3,260.00             3,260.00            เฉพาะเจาะจง  บจก.ตรัยเทรดด้ิง/3,260 บาท  บจก.ตรัยเทรดด้ิง/3,260 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

30 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 408.00                408.00               เฉพาะเจาะจง
 ร้าน เค เค กอ็ปปี้ เซ็นเตอร์ โดยนางสาว

ดวงฤทัย เรือน/408 บาท

 ร้าน เค เค กอ็ปปี้ เซ็นเตอร์ โดยนางสาว

ดวงฤทัย เรือน/408 บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

31 ซ้ือกระดาษใบประกาศนียบัตรขอบทอง ขนาด A4 จ านวน 2 แพ๊ค 360.00                360.00               เฉพาะเจาะจง  หจก.ศิริวงศ์พานิช/330  หจก.ศิริวงศ์พานิช/330 เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

32 ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 15 รายการ 2,460.00             2,460.00            เฉพาะเจาะจง  หจก.ศิริวงศ์พานิช/2,460 บาท  หจก.ศิริวงศ์พานิช/2,460 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

33 ซ้ือแบตกล้อง Nikon D5600 + Samdisk SD Card อยา่งละ 1 ชุด 2,885.00             2,885.00            เฉพาะเจาะจง  หจก.ล้านนา เทค /2,885 บาท  หจก.ล้านนา เทค /2,885 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

34
จา้งซ่อมแซมเปล่ียนตลับเคร่ืองพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 

B0823-61-7440-012-0003/14
1,100.00             1,100.00            เฉพาะเจาะจง

 ทีเอน็บี ปร๊ินเตอร์เซอร์วสิ โดย นายธนัฐ 

แสนมงคล/1,100 บาท

 ทีเอน็บี ปร๊ินเตอร์เซอร์วสิ โดย นายธนัฐ 

แสนมงคล/1,100 บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

35 จา้งเหมาดูแลและฝึกกจิกรรมเด็ก จ านวน 10 วนั 3,000.00             3,000.00            เฉพาะเจาะจง  นางสาวศรัณยา  สุปินะ/3,000 บาท  นางสาวศรัณยา  สุปินะ/3,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

36 จา้งหุ้มท่อน้ าปั๊มซิลเลอร์ อาคารเทพรัตนราชสุดา 2,675.00             2,675.00            เฉพาะเจาะจง  หจก.ธญัธรเทคโนซายน์/2,675 บาท  หจก.ธญัธรเทคโนซายน์/2,675 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

37 จา้งถา่ยเอกสาร โครงการวจิยัฯ 2,235.00             2,235.00            เฉพาะเจาะจง
 ร้าน เค เค กอ็ปปี้ เซ็นเตอร์ โดยนางสาว

ดวงฤทัย เรือน/2,235 บาท

 ร้าน เค เค กอ็ปปี้ เซ็นเตอร์ โดยนางสาว

ดวงฤทัย เรือน/2,235 บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

38 ซ้ือวสัดุการศึกษา จ านวน 11 รายการ 4,337.00             4,337.00            เฉพาะเจาะจง  บจก.เชียงใหม่สมุดลานนา/4,337 บาท  บจก.เชยีงใหม่สมุดลานนา/4,337 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

39 จา้งถา่ยเอกสารประกอบการประชุมโครงการวจิยัฯ 500.00                500.00               เฉพาะเจาะจง
 ร้าน เค เค กอ็ปปี้ เซ็นเตอร์ โดยนางสาว

ดวงฤทัย เรือน/500 บาท

 ร้าน เค เค กอ็ปปี้ เซ็นเตอร์ โดยนางสาว

ดวงฤทัย เรือน/500 บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

40 จา้งเหมาบริการงานผู้ช่วยเหลือคนไขห้อผู้ป่วยจติเวชเด็กและวยัรุ่น 30,600.00            30,600.00           เฉพาะเจาะจง  นางสาวชลธชิา อนิปั๋น/30,600  นางสาวชลธชิา อนิปั๋น/30,600 เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด



41 จา้งเหมาบันทึกขอ้มูลลงคอมพิวเตอร์ โครงการ ACC 10,800.00            10,800.00           เฉพาะเจาะจง  นางสาวฐิติกานต์ ศรีสมบัติ/10,800 บาท  นางสาวฐิติกานต์ ศรีสมบัติ/10,800 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

42 ซ้ืออาหารผู้ป่วย วตัถดิุบอาหารสด-แห้งเดือนกรกฎาคม 2565 178,600.00          178,600.00         เฉพาะเจาะจง  หจก.เกษตรสุขใจฟาร์ม/90,382.25  หจก.เกษตรสุขใจฟาร์ม/90,382.25 เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

43 จา้งวเิคราะห์ผลการตรวจคล่ืนไฟฟ้าสมอง EEG 3,000.00             3,000.00            เฉพาะเจาะจง  นายชินณุวฒัน์ สงวนเสริมศรี/3,000 บาท  นายชนิณุวฒัน์ สงวนเสริมศรี/3,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

44 จา้งท าตรายางแบบธรรมดา 3 อนั 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากดัศิริวงศ์พานิช/450 บาท  ห้างหุ้นส่วนจ ากดัศิริวงศ์พานิช/450 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

45 จา้งเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง พร้อมเคร่ืองกรองน้ ามันเคร่ือง ขอ-6329 ชม 1,390.00             1,390.00            เฉพาะเจาะจง  หจก.นพรัตน์การยาง/1,390 บาท  หจก.นพรัตน์การยาง/1,390 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

46 จา้งตรวจวเิคราะห์การต้ังครรภ์ 90.00                 90.00                เฉพาะเจาะจง
 บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากดั/90

 บาท

 บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากดั/90

 บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

47 ซ้ือวสัดุส านักงานและวสัดุคอมพิวเตอร์ 13 รายการ 6,600.00             6,600.00            เฉพาะเจาะจง  หจก.ศิริวงศ์พานิช/6,600 บาท  หจก.ศิริวงศ์พานิช/6,600 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

48 ซ้ือหมึกเติม Brother สีด า เลขครุภัณฑ์ B0823-57-7440-001-0001/41 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง
 ทีเอน็บี ปร๊ินเตอร์เซอร์วสิ โดย นายธนัฐ 

แสนมงคล/450 บาท

 ทีเอน็บี ปร๊ินเตอร์เซอร์วสิ โดย นายธนัฐ 

แสนมงคล/450 บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

49 ซ้ือวสัดุประปา จ านวน 2 รายการ 5,114.60             5,114.60            เฉพาะเจาะจง  หจก.ธญัธรเทคโนซายน์/5,114.60 บาท  หจก.ธญัธรเทคโนซายน์/5,114.60 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

50 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ 5,361.00             5,361.00            เฉพาะเจาะจง
 ร้าน เค เค กอ็ปปี้ เซ็นเตอร์ โดยนางสาว

ดวงฤทัย เรือน/5,361 บาท

 ร้าน เค เค กอ็ปปี้ เซ็นเตอร์ โดยนางสาว

ดวงฤทัย เรือน/5,361 บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด

51 ซ้ือขา้วสารหอมมะลิ น้ าหนัก 45 กก. 5,250.00             5,250.00            เฉพาะเจาะจง  หจก.ทองวสุิทธิ ์อริยทรัพย์/5,250 บาท  หจก.ทองวสุิทธิ ์อริยทรัพย์/5,250 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด


