
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรอืจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ (บาท) ตกลงซ้ือหรอืจ้าง (บาท) โดยสรปุ ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง
1 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 2 รายการ             4,504.70           4,504.70 เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็น เอส ที

/ราคาที่เสนอ 4,504.70
 หจก.เอ็น เอส ที
/ราคาที่ซ้ือ 4,504.70

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 74/61 ลงวนัที่ 
3 มกราคม 2561

2 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์            14,980.00 14,980.00        เฉพาะเจาะจง  บมจ.ซี โอ แอล
/ราคาที่เสนอ 14,980.-

 บมจ.ซี โอ แอล
/ราคาที่ซ้ือ 14,980.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 75/61 ลงวนัที่ 
3 มกราคม 2561

3 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน โครงการ
หลักสูตรการบ าบดัฟื้นฟผ๎ููปว่ยเสพ
ติดสุรา

            2,486.68 2,486.68          เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็น เอส ที
/ราคาที่เสนอ 2,486.68

 หจก.เอ็น เอส ที
/ราคาที่ซ้ือ 2,486.68

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 76/61 ลงวนัที่ 
4 มกราคม 2561

4 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์            24,717.00 24,717.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.คอมพวิเตอร์โปรดักส์
/ราคาที่เสนอ 24,717.-

 บจก.คอมพวิเตอร์โปรดักส์
/ราคาที่ซ้ือ 24,717.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 77/61 ลงวนัที่ 
4 มกราคม 2561

5 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน 5 
รายการ

           11,395.50 11,395.50        เฉพาะเจาะจง  ร๎านเสริมศิริซัพพลาย
/ราคาที่เสนอ 11,395.50

 ร๎านเสริมศิริซัพพลาย
/ราคาที่ซ้ือ 11,395.50

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 78/61 ลงวนัที่ 
5 มกราคม 2561

6 จัดซ้ือพดัลมโคจรพร๎อมติดต้ัง จ านวน
 4 เคร่ือง

           10,600.00 10,600.00        เฉพาะเจาะจง  ร๎านศรีชัยพานิช
/ราคาที่เสนอ 10,600.-

 ร๎านศรีชัยพานิช
/ราคาที่ซ้ือ 10,600.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 79/61 ลงวนัที่ 
5 มกราคม 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรอืจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ (บาท) ตกลงซ้ือหรอืจ้าง (บาท) โดยสรปุ ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

7 จ๎างเหมาบริการรถต๎ูโดยสาร             2,100.00 2,100.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 2,100.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ๎าง 2,100.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 80/61 ลงวนัที่ 
5 มกราคม 2561

8 จัดซ้ือวสัดุส านักงานโครงการพฒันา
งานประจ าสํูงานวจิัย

           12,755.47 12,755.47        เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็น เอส ที
/ราคาที่เสนอ 12,755.47

 หจก.เอ็น เอส ที
/ราคาที่ซ้ือ 12,755.47

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 81/61 ลงวนัที่ 
5 มกราคม 2561

9 จัดซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ เคร่ือง
อุํนฆําเชื้อ

           23,620.00 23,620.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บอร์เนียว เมดิคัล
/ราคาที่เสนอ 23,620.-

 บจก.บอร์เนียว เมดิคัล
/ราคาที่ซ้ือ 23,620.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 82/61 ลงวนัที่ 
9 มกราคม 2561

10 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 4,258.60            4,258.60          เฉพาะเจาะจง  บจก.วนิศิริ ซัพพลาย
/ราคาที่เสนอ 4,258.60

 บจก.วนิศิริ ซัพพลาย
/ราคาที่ซ้ือ 4,258.60

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 83/61 ลงวนัที่ 
10 มกราคม 2561

11 จ๎างเหมาผลิตสารคดีหรือส่ือวซีีดี
ภาษาไทยและอังกฤษ

80,000.00           80,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายจิรพพิรรณ แลนซ์
/ราคาที่เสนอ 80,000.-

 นายจิรพพิรรณ แลนซ์
/ราคาที่จ๎าง 80,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 84/61 ลงวนัที่ 
10 มกราคม 2561

12 จัดซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภมูิและความชื้น
ชนิดดิจิตอล

3,852.00            3,852.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.เมดิคูล
/ราคาที่เสนอ 3,852.-

 บจก.เมดิคูล
/ราคาที่ซ้ือ 3,852.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 85/61 ลงวนัที่ 
10 มกราคม 2561



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรอืจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ (บาท) ตกลงซ้ือหรอืจ้าง (บาท) โดยสรปุ ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

13 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน โครงการ
เผยแพรํข๎อมูลวชิาการ

5,800.00            5,800.00          เฉพาะเจาะจง  ร๎านศรีชัยพานิช
/ราคาที่เสนอ 5,800.-

 ร๎านศรีชัยพานิช
/ราคาที่ซ้ือ 5,800.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 86/61 ลงวนัที่ 
12 มกราคม 2561

14 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และ
การแพทย์ จ านวน 4 รายการ

24,010.80           24,010.80        เฉพาะเจาะจง  บจก.เทค็แมน (ไทยแลนด์)
/ราคาที่เสนอ 24,010.80

 บจก.เทค็แมน (ไทยแลนด์)
/ราคาที่ซ้ือ 24,010.80

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 87/61 ลงวนัที่ 
15 มกราคม 2561

15 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และ
การแพทย์ (ชุดควบคุมแรงดัน และ
ปรับอัตรการไหลของแก๏ซ)

2,150.00            2,150.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.สุมนเมดิคอล
/ราคาที่เสนอ 2,150.-

 หจก.สุมนเมดิคอล
/ราคาที่ซ้ือ 2,150.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 88/61 ลงวนัที่ 
15 มกราคม 2561

16 จัดซ้ือวารสาร 200.00               200.00            เฉพาะเจาะจง  กองบรรณาธกิารจุฬาลงกรณ์
/ราคาที่เสนอ 200.-

 กองบรรณาธกิารจุฬาลงกรณ์
/ราคาที่ซ้ือ 200

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 89/61 ลงวนัที่ 
15 มกราคม 2561

17 จัดซ้ือวารสาร 720.00               720.00            เฉพาะเจาะจง  วารสารกองการพยาบาล
/ราคาที่เสนอ 720.-

 วารสารกองการพยาบาล
/ราคาที่ซ้ือ 720

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 90/61 ลงวนัที่ 
15 มกราคม 2561

18 จัดซ้ือวารสาร 220.00               220.00            เฉพาะเจาะจง  สภาการพยาบาล
/ราคาที่เสนอ 220.-

 สภาการพยาบาล
/ราคาที่ซ้ือ 220

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 91/61 ลงวนัที่ 
15 มกราคม 2561



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรอืจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ (บาท) ตกลงซ้ือหรอืจ้าง (บาท) โดยสรปุ ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

19 จัดซ้ือวารสาร 300.00               300.00            เฉพาะเจาะจง  สมาคมพยาบาลจิตเวช
/ราคาที่เสนอ 300.-

 สมาคมพยาบาลจิตเวช
/ราคาที่ซ้ือ 300

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 92/61 ลงวนัที่ 
15 มกราคม 2561

20 จัดซ้ือวารสาร 1,190.00            1,190.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.อมรินทร์ บุ๏คเซ็นเตอร์
/ราคาที่เสนอ 1,190.-

 บจก.อมรินทร์ บุ๏คเซ็นเตอร์
/ราคาที่ซ้ือ 1,190.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 93/61 ลงวนัที่ 
15 มกราคม 2561

21 เชําพื้นที่โดเมนเนม 7,200.00            7,200.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.เน็ตเซอร์วสิ
/ราคาที่เสนอ 7,200.-

 บจก.เน็ตเซอร์วสิ
/ราคาที่ซ้ือ 7,200.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 94/61 ลงวนัที่ 
15 มกราคม 2561

22 จ๎างเหมาบริการเคร่ืองเสียง 25,000.00           25,000.00        เฉพาะเจาะจง  นางวงเดือน ปรีชาชาติ
/ราคาที่เสนอ 25,000.-

 นางวงเดือน ปรีชาชาติ
/ราคาที่จ๎าง 25,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 95/61 ลงวนัที่ 
15 มกราคม 2561

23 จ๎างท ากระเปา๋เอกสาร Matrix 
กิจกรรม 1

13,800.00           13,800.00        เฉพาะเจาะจง  ร๎าน เจ.เอ็น.พ.ีกรุ๏ป
/ราคาที่เสนอ 13,800.-

 ร๎าน เจ.เอ็น.พ.ีกรุ๏ป
/ราคาที่จ๎าง 13,800.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 96/61 ลงวนัที่ 
15 มกราคม 2561

24 จัดซ้ือวสัดุกํอสร๎าง 5 รายการ 31,458.00           31,458.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.วสัดุและวศิวภณัฑ์
/ราคาที่เสนอ 31,458.-

 บจก.วสัดุและวศิวภณัฑ์
/ราคาที่ซ้ือ 31,458.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 97/61 ลงวนัที่ 
18 มกราคม 2561



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรอืจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ (บาท) ตกลงซ้ือหรอืจ้าง (บาท) โดยสรปุ ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

25 จ๎างเหมาซํอมแซมบา๎นพกัรับรอง
ผ๎ูอ านวยการ

482,792.00         482,792.00      เฉพาะเจาะจง  นายบญุคลํอง กิติกุลนที
/ราคาที่เสนอ 482,792.-

 นายบญุคลํอง กิติกุลนที
/ราคาที่จ๎าง 482,792.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 98/61 ลงวนัที่ 
18 มกราคม 2561

26 จัดซ้ือวสัดุงานบา๎นงานครัว 21,335.00           21,335.00        เฉพาะเจาะจง  ร๎านศรีชัยพานิช
/ราคาที่เสนอ 21,335.-

 ร๎านศรีชัยพานิช
/ราคาที่ซ้ือ 21,335.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 99/61 ลงวนัที่ 
18 มกราคม 2561

27 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 12,360.04           12,360.04        เฉพาะเจาะจง  บมจ.ซี โอ แอล
/ราคาที่เสนอ 12,360.04

 บมจ.ซี โอ แอล
/ราคาที่ซ้ือ 12,360.04

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 100/61 ลงวนัที่ 
18 มกราคม 2561

28 จัดซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพรํ 1,960.00            1,960.00          เฉพาะเจาะจง  ร๎านศรีชัยพานิช
/ราคาที่เสนอ 1,960.-

 ร๎านศรีชัยพานิช
/ราคาที่ซ้ือ 1,960.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 101/61 ลงวนัที่ 
18 มกราคม 2561

29 จ๎างเหมาบริการรถต๎ูโดยสาร จาก
สถาบนัฯ - สนามบนิดอนเมือง

10,000.00           10,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 10,000.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ๎าง 10,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 102/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561

30 จัดซ้ือวสัดุกํอสร๎าง 18 รายการ 37,557.00           37,557.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.วสัดุและวศิวภณัฑ์
/ราคาที่เสนอ 37,557.-

 บจก.วสัดุและวศิวภณัฑ์
/ราคาที่ซ้ือ 37,557.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 104/61 ลงวนัที่ 
22 มกราคม 2561



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรอืจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ (บาท) ตกลงซ้ือหรอืจ้าง (บาท) โดยสรปุ ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

31 จ๎างเหมาบริการพมิพส์มุดบนัทกึ
ไดอาร่ี

69,550.00           69,550.00        เฉพาะเจาะจง  โรงพมิพ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
/ราคาที่เสนอ 69,550.-

 โรงพมิพ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
/ราคาที่จ๎าง 69,550.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 103/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561

32 จ๎างเหมาบริการรถต๎ูโดยสาร จาก
สถาบนัฯ - จังหวดันครปฐม

2,520.00            2,520.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 2,520.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ๎าง 2,520.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 105/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561

33 จ๎างเหมาบริการรถต๎ูโดยสาร จาก
สถาบนัฯ - จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

20,000.00           20,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 20,000.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ๎าง 20,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 106/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561

34 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 180,701.60         180,701.60      เฉพาะเจาะจง  บจก.สหธรุกิจ
/ราคาที่เสนอ 180,701.60

 บจก.สหธรุกิจ
/ราคาที่ซ้ือ 180,701.60

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 107/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561

35 จ๎างเหมาบริการท าปา้ยชื่อ 
ผ๎ูอ านวยการ พร๎อม พ.ศ.2560 
ส าหรับติดบอร์ด

2,568.00            2,568.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.ปลายฟา้วจิิตรศิลป์
/ราคาที่เสนอ 2,568.-

 หจก.ปลายฟา้วจิิตรศิลป์
/ราคาที่จ๎าง 2,568.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 108/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรอืจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ (บาท) ตกลงซ้ือหรอืจ้าง (บาท) โดยสรปุ ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

36 จัดซ้ือมํานแสงประตู (light Cartain) 40,927.50           40,927.50        เฉพาะเจาะจง  บจก.ธสิเซํนครุบป ์เอลลิ
เตอร์ (ประเทศไทย)
/ราคาที่เสนอ 40,927.50

 บจก.ธสิเซํนครุบป ์เอลลิ
เตอร์ (ประเทศไทย)
/ราคาที่ซ้ือ 40,927.50

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 109/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561

37 จ๎างเหมาบริการรถต๎ูโดยสาร จาก
สถาบนัฯ - จังหวดัพจิิตร

18,500.00           18,500.00        เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 18,500.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ๎าง 18,500.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 110/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561

38 จ๎างเหมาท ากระเปา๋เอกสารโครงการ
พฒันาวชิาการ

8,000.00            8,000.00          เฉพาะเจาะจง  ร๎าน เจ.เอ็น.พ.ีกรุ๏ป
/ราคาที่เสนอ 8,000.-

 ร๎าน เจ.เอ็น.พ.ีกรุ๏ป
/ราคาที่จ๎าง 8,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 111/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561

39 จ๎างเหมาบริการบนัทกึข๎อมูลและ
วเิคราะหข์๎อมูล

34,500.00           34,500.00        เฉพาะเจาะจง  นางสาวสุธาทพิย์ อิสุตา
/ราคาที่เสนอ 34,500.-

 นางสาวสุธาทพิย์ อิสุตา
/ราคาที่จ๎าง 34,500.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 112/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561

40 จัดซ้ือวสัดุงานบา๎นงานครัว 58,110.67           58,110.67        เฉพาะเจาะจง  บจก.วนิศิริ ซัพพลาย
/ราคาที่เสนอ 58,110.67

 บจก.วนิศิริ ซัพพลาย
/ราคาที่ซ้ือ 58,110.67

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 113/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561

41 จัดซ้ือวสัดุงานบา๎นงานครัว 5,279.92            5,279.92          เฉพาะเจาะจง  บจก.วนิศิริ ซัพพลาย
/ราคาที่เสนอ 5,279.92

 บจก.วนิศิริ ซัพพลาย
/ราคาที่ซ้ือ 5,279.92

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 114/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรอืจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ (บาท) ตกลงซ้ือหรอืจ้าง (บาท) โดยสรปุ ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

42 จัดซ้ือวสัดุกํอสร๎าง จ านวน 8 รายการ 3,608.00            3,608.00          เฉพาะเจาะจง  ร๎านชัยรํุงเรือง
/ราคาที่เสนอ 3,608.-

 ร๎านชัยรํุงเรือง
/ราคาที่ซ้ือ 3,608.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 115/61 ลงวนัที่ 
25 มกราคม 2561

43 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (โครงการฯ เวช
ศาสตร์ยาและสารเสพติด)

3,647.63            3,647.63          เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอสที
/ราคาที่เสนอ 3,647.63

 หจก.เอ็นเอสที
/ราคาที่ซ้ือ 3,647.63

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 116/61 ลงวนัที่ 
25 มกราคม 2561

44 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (โครงการฯ 
ดูแลผ๎ูปว่ยภาวะบกพรํองทางสมอง)

1,414.54            1,414.54          เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอสที
/ราคาที่เสนอ 1,414.54

 หจก.เอ็นเอสที
/ราคาที่ซ้ือ 1,414.54

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 117/61 ลงวนัที่ 
25 มกราคม 2561

45 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (โครงการ Fast
 Model)

6,424.28            6,424.28          เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอสที
/ราคาที่เสนอ 6,424.28

 หจก.เอ็นเอสที
/ราคาที่ซ้ือ 6,424.28

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 118/61 ลงวนัที่ 
25 มกราคม 2561

46 จ๎างเหมาพมิพต์ าราและวารสาร 48,000.00           48,000.00        เฉพาะเจาะจง  โรงพมิพแ์หงํจุฬาลงกรณ์ฯ
/ราคาที่เสนอ 48,000.-

 โรงพมิพแ์หงํจุฬาลงกรณ์ฯ
/ราคาที่จ๎าง 48,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 119/61 ลงวนัที่ 
25 มกราคม 2561

47 จ๎างพมิพห์นังสือคํูมือ โครงการฯ 
ติดตามนิเทศ

72,000.00           72,000.00        เฉพาะเจาะจง  โรงพมิพแ์หงํจุฬาลงกรณ์ฯ
/ราคาที่เสนอ 72,000.-

 โรงพมิพแ์หงํจุฬาลงกรณ์ฯ
/ราคาที่จ๎าง 72,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 120/61 ลงวนัที่ 
25 มกราคม 2561



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรอืจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ (บาท) ตกลงซ้ือหรอืจ้าง (บาท) โดยสรปุ ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

48 จ๎างเหมาบริการซํอมแซมรถราชการ 
ทะเบยีน 81 - 7187 ปทมุธานี

16,938.10           16,938.10        เฉพาะเจาะจง  บจก.อันดามัน ไบโอเมส
/ราคาที่เสนอ 16,938.10

 บจก.อันดามัน ไบโอเมส
/ราคาที่จ๎าง 16,938.10

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 121/61 ลงวนัที่ 
25 มกราคม 2561

49 จัดซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และ
การแพทย์ จ านวน 2 รายการ

37,450.00           37,450.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.วทิยาศรม
/ราคาที่เสนอ 37,450.-

 บจก.วทิยาศรม
/ราคาที่ซ้ือ 37,450.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 122/61 ลงวนัที่ 
25 มกราคม 2561

50 จ๎างเหมาบริการรถต๎ูโดยสาร จาก
สถาบนัฯ - จังหวกันครราชสีมา (วนัที่
 7 ก.พ. 61)

3,180.00            3,180.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 3,180.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ๎าง 3,180.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 123/61 ลงวนัที่ 
30 มกราคม 2561

51 จ๎างเหมาบริการรถต๎ูโดยสาร (วนัที่ 
12-13 ก.พ. 61)

6,300.00            6,300.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 6,300.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ๎าง 6,300.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 124/61 ลงวนัที่ 
30 มกราคม 2561

52 จ๎างเหมาบริการรถต๎ูโดยสาร จาก
สถาบนัฯ - จังหวดัพระนครศรีอยุธยา
 (วนัที่ 21 ก.พ.61)

2,520.00            2,520.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 2,520.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ๎าง 2,520.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 125/61 ลงวนัที่ 
30 มกราคม 2561

53 จัดซ้ือวสัดุงานบา๎นงานครัว 40,500.00           40,500.00        เฉพาะเจาะจง  ร๎านศรีชัยพานิช
/ราคาที่เสนอ 40,500.-

 ร๎านศรีชัยพานิช
/ราคาที่ซ้ือ 40,500.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 126/61 ลงวนัที่ 
30 มกราคม 2561



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรอืจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ (บาท) ตกลงซ้ือหรอืจ้าง (บาท) โดยสรปุ ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

54 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 37,503.50           37,503.50        เฉพาะเจาะจง  บจก.สหธรุกิจ
/ราคาที่เสนอ 37,503.50

 บจก.สหธรุกิจ
/ราคาที่ซ้ือ 37,503.50

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 127/61 ลงวนัที่ 
30 มกราคม 2561

55 จ๎างเหมาบริการรักษาเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟา้

46,545.00           46,545.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็น พ ีเจนเนอเรชั่น
/ราคาที่เสนอ 46,545.-

 หจก.เอ็น พ ีเจนเนอเรชั่น
/ราคาที่จ๎าง 46,545.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 128/61 ลงวนัที่ 
30 มกราคม 2561

56 จ๎างเหมาซํอมระบบเครือขําย ตึก
มรกต

38,520.00           38,520.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.คอมพแ์คส เทคโนโลยี
/ราคาที่เสนอ 38,520.-

 บจก.คอมพแ์คส เทคโนโลยี
/ราคาที่จ๎าง 38,520.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 129/61 ลงวนัที่ 
30 มกราคม 2561

57 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน โครงการ 
Matrix กิจกรรม 1

16,541.13           16,541.13        เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็น เอส ที
/ราคาที่เสนอ 16,541.13

 หจก.เอ็น เอส ที
/ราคาที่ซ้ือ 16,541.13

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 130/61 ลงวนัที่ 
30 มกราคม 2561

58 จัดซ้ือวสัดุกํอสร๎าง 13 รายการ 38,817.00           38,817.00        เฉพาะเจาะจง  ร๎านชัยรํุงเรือง
/ราคาที่เสนอ 38,817.-

 ร๎านชัยรํุงเรือง
/ราคาที่ซ้ือ 38,817.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 131/61 ลงวนัที่ 
30 มกราคม 2561

59 จัดซ้ือวสัดุกํอสร๎าง 10 รายการ 44,259.48           44,259.48        เฉพาะเจาะจง  บจก.วสัดุและวศิวภณัฑ์
/ราคาที่เสนอ 44,259.48

 บจก.วสัดุและวศิวภณัฑ์
/ราคาที่ซ้ือ 44,259.48

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 132/61 ลงวนัที่ 
31มกราคม 2561



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรอืจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ (บาท) ตกลงซ้ือหรอืจ้าง (บาท) โดยสรปุ ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

60 จัดซ้ือวสัดุงานบา๎นงานครัว 21,548.00           21,548.00        เฉพาะเจาะจง  ร๎านศรีชัยพานิช
/ราคาที่เสนอ 21,548.-

 ร๎านศรีชัยพานิช
/ราคาที่ซ้ือ 21,548.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 133/61 ลงวนัที่ 
31มกราคม 2561

61 จัดซ้ือวสัดุกํอสร๎าง 6 รายการ 20,040.00           20,040.00        เฉพาะเจาะจง  ร๎านชัยรํุงเรือง
/ราคาที่เสนอ 20,040.-

 ร๎านชัยรํุงเรือง
/ราคาที่ซ้ือ 20,040.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 134/61 ลงวนัที่ 
31มกราคม 2561

62 จ๎างเหมาท ากระเปา๋ 9,600.00            9,600.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.เจ.เอ็น.พ.ีกรุ๏ป
/ราคาที่เสนอ 9,600.-

 บจก.เจ.เอ็น.พ.ีกรุ๏ป
/ราคาที่จ๎าง 9,600.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 135/61 ลงวนัที่ 
31มกราคม 2561

63 จ๎างเหมาท ากระเปา๋ 30,000.00           30,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.168 ซัพพลาย
/ราคาที่เสนอ 30,000.-

 บจก.168 ซัพพลาย
/ราคาที่จ๎าง 30,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 136/61 ลงวนัที่ 
31มกราคม 2561

64 จ๎างเหมาท ากระเปา๋ 99,000.00           99,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.168 ซัพพลาย
/ราคาที่เสนอ 99,000.-

 บจก.168 ซัพพลาย
/ราคาที่จ๎าง 99,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 137/61 ลงวนัที่ 
31มกราคม 2561

65 จัดซ้ือวสัดุงานบา๎นงานครัว 727.60               727.60            เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็น เอส ที
/ราคาที่เสนอ 727.60

 หจก.เอ็น เอส ที
/ราคาที่ซ้ือ 727.60

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 139/61 ลงวนัที่ 
31มกราคม 2561



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรอืจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ (บาท) ตกลงซ้ือหรอืจ้าง (บาท) โดยสรปุ ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

66 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 8,040.00            8,040.00          เฉพาะเจาะจง  นางสาวลัดดาวลัย์ จินดา
ชวลิตกุล
/ราคาที่เสนอ 8,040.-

 นางสาวลัดดาวลัย์ จินดา
ชวลิตกุล
/ราคาที่ซ้ือ 8,040.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 140/61 ลงวนัที่ 
31มกราคม 2561

67 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 16,200.00           16,200.00        เฉพาะเจาะจง  บมจ.ซี โอ แอล
/ราคาที่เสนอ 16,200.-

 บมจ.ซี โอ แอล
/ราคาที่ซ้ือ 16,200.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 141/61 ลงวนัที่ 
31มกราคม 2561

68 จ๎างท ากระเปา๋ 6,000.00            6,000.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.เจ.เอ็น.พ.ีกรุ๏ป
/ราคาที่เสนอ 6,000.-

 บจก.เจ.เอ็น.พ.ีกรุ๏ป
/ราคาที่จ๎าง 6,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 142/61 ลงวนัที่ 
31มกราคม 2561

69 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 57 รายการ 84,933.03           84,933.03        เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็น เอส ที
/ราคาที่เสนอ 84,933.03

 หจก.เอ็น เอส ที
/ราคาที่ซ้ือ 84,933.03

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 143/61 ลงวนัที่ 
31มกราคม 2561

70 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ รายการหนึก
พมิพ ์1 รายการ

180,701.60         180,701.60      เฉพาะเจาะจง  บจก.สหธรุกิจ
/ราคาที่เสนอ 180,701.60.-
 บาท

 บจก.สหธรุกิจ
/ราคาที่ซ้ือ 180,701.60.- 
บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

สัญญาเลขที่ 17/2561 
ลงวนัที่  10 มกราคม 

2561

71 จัดซ้ือวสัดุงานบา๎นงานครัว จ านวน 
53 รายการ

398,952.00         398,952.00      เฉพาะเจาะจง  บจก.วนิศิริ ซัพพลาย
/ราคาที่เสนอ 397,412.- 
บาท

 บจก.วนิศิริ ซัพพลาย
/ราคาที่ซ้ือ 397,412.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

สัญญาเลขที่ 17/2561 
ลงวนัที่  10 มกราคม 

2562


