
วงเงินท่ีจัดซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ซ้ือพัดลมระบายอากาศแบบดูดฝ้าเพดาน จ านวน 2 
เคร่ือง

7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง  บจก. สหพานิช เชียงใหม่/3,600 บาท
 บจก. สหพานิช เชียงใหม่/3,600
 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

2
ซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนสูงแบบ 4 ฟุต/3 ฟุต และ 4
 ฟุต จ านวน 6 ตู้

34,950.00           34,950.00          เฉพาะเจาะจง
 อู่ทองเคร่ืองเรือนเชียงใหม่/34,950 
บาท

 อู่ทองเคร่ืองเรือนเชียงใหม่/
34,950 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

3 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 30,000.00           30,000.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.บางจากกรีนเนท/11639.60  บจก.บางจากกรีนเนท/11639.60 เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

4
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร ประจ าเดือน

สิงหาคม 2565
1,800.00             1,800.00            เฉพาะเจาะจง

 ร้าน ทิม ธุรกิจ โดยนางสุณี สิงห์ใส/

252 บาท

 ร้าน ทิม ธุรกิจ โดยนางสุณี สิงห์

ใส/252 บาท
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

5 ซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ จ านวน 1 เคร่ือง 24,000.00           24,000.00          เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นทีเอ็น พรี
ซิช่ัน/21,000 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นทีเอ็น พรี
ซิช่ัน/21,000 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

6 จ้างท า Fabric Backdrop จ านวน 1 ชุด 16,264.00           16,264.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.เอพี พลัส โซลูช่ัน/16,264 บาท
 บจก.เอพี พลัส โซลูช่ัน/16,264 
บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

7
ซ้ือวัสดุการศึกษา ส่ือการเรียนการสอน จ านวน 8 
รายการ

1,614.00             1,614.00            เฉพาะเจาะจง
 บจก.เพ่ือนเรียนสเตช่ันเนอรี
เชียงใหม่/1,614 บาท

 บจก.เพ่ือนเรียนสเตช่ันเนอรี
เชียงใหม่/1,614 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

8
ซ้ือวัสดุการศึกษา ส่ือการเรียนการสอน จ านวน 28 
รายการ

5,206.00             5,206.00            เฉพาะเจาะจง
 บจก.เพ่ือนเรียนสเตช่ันเนอรี
เชียงใหม่/5,206 บาท

 บจก.เพ่ือนเรียนสเตช่ันเนอรี
เชียงใหม่/5,206 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

9
จ้างท าโปรแกรมเช่ือมโยงข้อมูลแบบ Apls Service 
จ านวน 1 งาน

95,680.00           95,680.00          เฉพาะเจาะจง
 หจก. โอ อาร์ จี ครีเอทีฟไทย กรุ๊ป/
95,680 บาท

 หจก. โอ อาร์ จี ครีเอทีฟไทย 
กรุ๊ป/95,680 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

10
ซ้ือกระดาษเทอร์มอล ขนาด 80 x 80 มม. จ านวน 30
 ม้วน และขนาด 57x 40 มม. จ านวน 30 ม้วน

3,600.00             3,600.00            เฉพาะเจาะจง  ร้านพีเอ็นเมดิคอล/3,600 บาท  ร้านพีเอ็นเมดิคอล/3,600 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

11
ซ้ืออุปกรณ์เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 DSPM อายุ 0- 6 ปี ชุดใส่กระเป๋า จ านวน 2 ชุด

8,000.00             8,000.00            เฉพาะเจาะจง
 มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์/
8,000 บาท

 มูลนิธิพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์/8,000 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

12
จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 510 x 220 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ผืน

1,350.00             1,350.00            เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จรัสธุรกิจการ
พิมพ์/1,350 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จรัสธุรกิจการ
พิมพ์/1,350 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

13
จ้างท าโล่รางวัลอะคริลิคใ ขนาด 19 x 25 เซนติเมตร 
พร้อมขาต้ัง จ านวน 3 อัน

2,550.00             2,550.00            เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จรัสธุรกิจการ
พิมพ์/2,550 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จรัสธุรกิจการ
พิมพ์/2,550 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

14 จ้างตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ 1 รายการ 100.00               100.00              เฉพาะเจาะจง
 บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด/100 บาท

 บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด/100 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

15 จ้างตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร 17,000.00           17,000.00          เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จรัสธุรกิจการ
พิมพ์/17,000 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จรัสธุรกิจการ
พิมพ์/17,000 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

16 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 5 เคร่ือง 9,550.00             9,550.00            เฉพาะเจาะจง
 บจก.ดิแอดวาานซ์ โซลูช่ัน/8,550 
บาท

 บจก.ดิแอดวาานซ์ โซลูช่ัน/8,550
 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 3,600.00             3,600.00            เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช /
3,600 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช
 /3,600 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

18 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 3,550.00             3,550.00            เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช /
3,550 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช
 /3,550 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

19 ซ้ือ Adapter Switch ขนาด 24 โวลต์ จ านวน 1 อัน 1,500.00             1,500.00            เฉพาะเจาะจง
 บจก.ดิแอดวาานซ์ โซลูช่ัน/1,500 
บาท

 บจก.ดิแอดวาานซ์ โซลูช่ัน/1,500
 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

20 จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ จ านวน 38 ชุด 266.00               266.00              เฉพาะเจาะจง
 ร้าน ทิม ธุรกิจ โดยนางสุณี สิงห์ใส/
266 บาท

 ร้าน ทิม ธุรกิจ โดยนางสุณี สิงห์
ใส/266 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

21 ซ้ือโปรแกรมป้องกันไวรัส จ านวน 100 license 96,000.00           96,000.00          เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอ อาร์ จี ครีเอ
ทีฟไทย กรุ๊ป/96,000 บาท

 ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอ อาร์ จี ครี
เอทีฟไทย กรุ๊ป/96,000 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

22
ซ้ือตลับหมึกพิมพ์ Brother TN1000 (สีด า) หมายเลข
ครุภัณฑ์ B0823-587440-001-0001/58 จ านวน 2 
ตลับ

1,400.00             1,400.00            เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัญชพรโอเอ/
1,400 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัญชพรโอเอ/
1,400 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

23
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566

1,750,000.00       1,750,000.00      เฉพาะเจาะจง
 บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป 
การ์เดียน จ ากัด/1,070,000.00 บาท

 บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊
อป การ์เดียน จ ากัด/
1,070,000.00 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

24 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 6,495.00             6,495.00            เฉพาะเจาะจง
 ทีเอ็นบี ปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย 
นายธนัฐ แสนมงคล/6,495 บาท

 ทีเอ็นบี ปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย 
นายธนัฐ แสนมงคล/6,495 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

25
ซ้ือตลับหมึกพิมพ์เคร่ืองพิมพ์ HP-LaserJet P1102w 
จ านวน 1 ตลับ

320.00               320.00              เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัญชพรโอเอ/320
 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัญชพรโอเอ/
320 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

26
ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ โครงการส่งเสริม
พัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนฯ

4,728.00             4,728.00            เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช /
4,728 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช
 /4,728 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

27
จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร สถานท่ี ประจ าปี
งบประมาณ 2566

3,920,000.00       3,920,000.00      เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่นอเทอร์
เซลแอนด์เซอร์วิส/3,180,000 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่นอ
เทอร์เซลแอนด์เซอร์วิส/
3,180,000 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

28
จ้างเหมาดูแล บ ารุงรักษาต้นไม้ และสนามหญ้า 
ประจ าปีงบประมาณ 2566

990,000.00          990,000.00         เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จรัญนิธิโรจน์/
940,000 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จรัญนิธิโรจน์/
940,000 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

29
จ้างเปล่ียนใบพัดมอเตอร์ ของเก้าอ้ีท าฟัน 
0823-57-6520-007-0001/03

9,090.00             9,090.00            เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ดีเอส ออลล์ จ ากัด/9,090 
บาท

 บริษัท ดีเอส ออลล์ จ ากัด/9,090
 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

30
จ้างเหมาบริการติดต้ังและเช่ือมต่อระบบการแพทย์
ทางไกล

100,000.00          100,000.00         เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ 
จ ากัด/100,000 บาท

 บริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์
 จ ากัด/100,000 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565

(ช่ือหน่วยงาน) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

วันท่ี 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565



31
ซ้ือหมึกพิมพ์ส าเนา CV สีด า และซ้ือกระดาษไข CV 
ขนาด A4 จ านวน 2 รายการ

3,798.50             3,798.50            เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด/
3,798.50

 บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด/3,798.50

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

32 ซ้ือข้าวสารหอมมะลิ จ านวน 2 กระสอบ 3,500.00             3,500.00            เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองวิสุทธ์ิ 
อริยทรัพย์ /3,500 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองวิสุทธ์ิ 
อริยทรัพย์ /3,500 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

33
จ้างเปล่ียนชุดป๊ัมรีเทิร์นส าหรับระบบน้ าร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์

35,310.00           35,310.00          เฉพาะเจาะจง
 บริษัท เอซีดีซี ทีม เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด/35,310 บาท	

 บริษัท เอซีดีซี ทีม เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด/35,310 บาท	

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

34
จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลข 
0842-63-4120-001-0015/01-03 (3 เคร่ือง)

4,800.00             4,800.00            เฉพาะเจาะจง  นายพงษ์ศักด์ิ  วงค์สารภี/4,800 บาท
 นายพงษ์ศักด์ิ  วงค์สารภี/4,800
 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

35 จ้างท าตรายางข้อความหมึกในตัว จ านวน 6 อัน 1,080.00             1,080.00            เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช /
1,080 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช
 /1,080 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

36
จ้างท าแบบฟอร์มต่อเน่ืองใบเสร็จรับเงิน จ านวน 
1,000 ชุด/10กล่อง

15,300.00           15,300.00          เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเค.เอส.วิช่ัน/
15,300 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเค.เอส.วิช่ัน/
15,300 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

37
ซ้ือพร้อมเปล่ียนแบตเตอร่ีโน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 ก้อน 
หมายเลขครุภัณฑ์ 08235974400090004/14

1,800.00             1,800.00            เฉพาะเจาะจง
 บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด/
1,800 บาท

 บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด/1,800 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

38 ซ้ือลูกบิดประตูสแตนเลส จ านวน 2 รายการ 1,450.00             1,450.00            เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด/1,450 
บาท

 บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด/1,450
 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

39
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
B0823-57-7440-012-0003/04

1,200.00             1,200.00            เฉพาะเจาะจง
 ทีเอ็นบี ปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย 
นายธนัฐ แสนมงคล/1,200 บาท

 ทีเอ็นบี ปร้ินเตอร์ เซอร์วิส โดย 
นายธนัฐ แสนมงคล/1,200 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

40 จ้างซ่อมน้ าร่ัวซึมในห้องน้ าช้ัน 3 พร้อมเปล่ียนฝ้า 4,000.00             4,000.00            เฉพาะเจาะจง  นายเจียมศักด์ิ  เจริญพร/4,000 บาท
 นายเจียมศักด์ิ  เจริญพร/4,000 
บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

41 จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรถเข็น 48,500.00           48,500.00          เฉพาะเจาะจง
 นายเจียมศักด์ิ  เจริญพร/48,500 
บาท

 นายเจียมศักด์ิ  เจริญพร/48,500
 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

42 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 10 เล่ม 2,092.00             2,092.00            เฉพาะเจาะจง
 เคเค ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ โดยนางสาว
ดวงฤทัย เรือนรู/2,092 บาท

 เคเค ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ โดย
นางสาวดวงฤทัย เรือนรู/2,092 
บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

43
เช่าห้องประชุม จ านวน 2 วัน ระหว่างวันท่ี 26 ถึง 27
 สิงหาคม 2565

3,000.00             3,000.00            เฉพาะเจาะจง
 บริษัท โรงแรมน้ าทองน่าน จ ากัด/
3,000 บาท

 บริษัท โรงแรมน้ าทองน่าน 
จ ากัด/3,000 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

44 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ งานส่ิงแวดล้อม 9,737.00             9,737.00            เฉพาะเจาะจง  หจก.ธัญธรเทคโนซายน์/9,737 บาท
 หจก.ธัญธรเทคโนซายน์/9,737 
บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

45 จ้างทะลวงท่อน้ าท้ิงและท่อระบายน้ าฝน 6,000.00             6,000.00            เฉพาะเจาะจง  นายเจียมศักด์ิ  เจริญพร/6,000 บาท
 นายเจียมศักด์ิ  เจริญพร/6,000 
บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

46
จ้างวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เบ้ืองต้น

14,000.00           14,000.00          เฉพาะเจาะจง  นางรจนา เผือกจันทึก/14,000 บาท
 นางรจนา เผือกจันทึก/14,000 
บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

47 จ้างวิเคราะห์จากโครงการวิจัยความชุกฯ 1 เร่ือง 40,000.00           40,000.00          เฉพาะเจาะจง
 หจก.ไทยดาต้าอนาไลซิส/40,000 
บาท

 หจก.ไทยดาต้าอนาไลซิส/40,000
 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

48 จ้างตรวจวิเคราะห์การท างานของต่อมไทรอยด์ 990.00               990.00              เฉพาะเจาะจง
 บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด/990 บาท

 บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด/990 บาท

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

49 จ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ เดือนกันยายน 2565 10,200.00           10,200.00          เฉพาะเจาะจง  นายประมวล สุยี/10,200 บาท  นายประมวล สุยี/10,200 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด


