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

ในการซ้ือหรอืจ้าง
1 จัดซ้ือโทรศัพท ์จ านวน 22 เคร่ือง            15,180.00         15,180.00 เฉพาะเจาะจง  บมจ.ซี โอ แอล

/ราคาที่เสนอ 15,180.-
 บมจ.ซี โอ แอล
/ราคาที่ซ้ือ 15,180.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 144/61 ลงวนัที่ 
3 มกราคม 2561

2 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ รายการ
ปล๊ักไฟ

            1,596.00 1,596.00          เฉพาะเจาะจง  บมจ.ซี โอ แอล
/ราคาที่เสนอ 1,596.-

 บมจ.ซี โอ แอล
/ราคาที่ซ้ือ 1,596.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 145/61 ลงวนัที่ 
3 มกราคม 2561

3 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว            99,381.00 99,381.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านศรีชัยพานิช
/ราคาที่เสนอ 99,381.-

 ร้านศรีชัยพานิช
/ราคาที่ซ้ือ 99,381.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 145/61 ลงวนัที่ 
4 มกราคม 2561

4 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 6 รายการ            64,788.50 64,788.50        เฉพาะเจาะจง  ร้านเสริมศิริซัพพลาย
/ราคาที่เสนอ 64,788.50

 ร้านเสริมศิริซัพพลาย
/ราคาที่ซ้ือ 64,788.50

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 146/61 ลงวนัที่ 
4 มกราคม 2561

5 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะ ทะเบยีน 5616 ปทมุธานี

           21,690.51 21,690.51        เฉพาะเจาะจง  บจก.โตโยต้าเภตรา
/ราคาที่เสนอ 21,690.51

 บจก.โตโยต้าเภตรา
/ราคาที่จ้าง 21690.51

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 147/61 ลงวนัที่ 
5 มกราคม 2561

6 จ้างเหมาบริการรถไฟฟา้             8,731.20 8,731.20          เฉพาะเจาะจง  บจก.รถไฟฟา้
/ราคาที่เสนอ 8,731.20

 บจก.รถไฟฟา้
/ราคาที่จ้าง 8,731.20

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 148/61 ลงวนัที่ 
5 มกราคม 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน มนีาคม 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 กุมภาพันธ์ 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

7 จ้างเหมาบริการรถไฟฟา้            16,146.30 16,146.30        เฉพาะเจาะจง  บจก.รถไฟฟา้
/ราคาที่เสนอ 16,146.30

 บจก.รถไฟฟา้
/ราคาที่จ้าง 16,146.30

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 149/61 ลงวนัที่ 
5 มกราคม 2561

8 จ้างเหมาบริการรถไฟฟา้             6,955.00 6,955.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.รถไฟฟา้
/ราคาที่เสนอ 6,955.-

 บจก.รถไฟฟา้
/ราคาที่จ้าง 6,955.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 150/61 ลงวนัที่ 
5 มกราคม 2561

9 จ้างเหมาบริการรถไฟฟา้            13,535.50 13,535.50        เฉพาะเจาะจง  บจก.รถไฟฟา้
/ราคาที่เสนอ 13,535.50

 บจก.รถไฟฟา้
/ราคาที่จ้าง 13,535.50

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 151/61 ลงวนัที่ 
9 มกราคม 2561

10 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์
ยานพาหนะ ทะเบยีน 5799 ปทมุธานี

3,626.77            3,626.77          เฉพาะเจาะจง  บจก.โตโยต้า เภตรา
/ราคาที่เสนอ 3,626.77

 บจก.โตโยต้า เภตรา
/ราคาที่จ้าง 3,626.77

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 152/61 ลงวนัที่ 
10 มกราคม 2561

11 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 1,899.00            1,899.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านเจ.เอ็น.พ.ีกรุ๊ป
/ราคาที่เสนอ 1,899.-

 ร้านเจ.เอ็น.พ.ีกรุ๊ป
/ราคาที่ซ้ือ 1,899.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 153/61 ลงวนัที่ 
10 มกราคม 2561

12 จ้างเหมาท ากระเปา๋เอกสาร 33,000.00           33,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.168 ซัพพลาย
/ราคาที่เสนอ 33,000.-

 บจก.168 ซัพพลาย
/ราคาที่จ้าง 33,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 154/61 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 กุมภาพันธ์ 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

13 จ้างเหมาท ากระเปา๋เอกสาร 6,000.00            6,000.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านเจ.เอ็น.พ.ีกรุ๊ป
/ราคาที่เสนอ 6,000.-

 ร้านเจ.เอ็น.พ.ีกรุ๊ป
/ราคาที่จ้าง 6,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 155/61 ลงวนัที่ 
12 มกราคม 2561

14 จ้างเหมาท ากระเปา๋ 4,000.00            4,000.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านเจ.เอ็น.พ.ีกรุ๊ป
/ราคาที่เสนอ 4,000.-

 ร้านเจ.เอ็น.พ.ีกรุ๊ป
/ราคาที่จ้าง 4,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 156/61 ลงวนัที่ 
15 มกราคม 2561

15 จ้างเหมาซ่อมแซมหอ้งน้ าชั้น 2 363,000.00         363,000.00      เฉพาะเจาะจง  นายอนุรักษ ์สุจ าเนียร
/ราคาที่เสนอ 363,000.-

 นายอนุรักษ ์สุจ าเนียร
/ราคาที่จ้าง 363,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 157/61 ลงวนัที่ 
15 มกราคม 2561

16 จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 4 ตัว 11,200.00           11,200.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์
 สตีล เฟอร์นิเจอร์
/ราคาที่เสนอ 11,200.-

 บจก.ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์
 สตีล เฟอร์นิเจอร์
/ราคาที่ซ้ือ 11,200.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 158/61 ลงวนัที่ 
15 มกราคม 2561

17 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 2,394.02            2,394.02          เฉพาะเจาะจง  บมจ.ซี โอ แอล
/ราคาที่เสนอ 2,394.02

 บมจ.ซี โอ แอล
/ราคาที่ซ้ือ 2,394.02

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 159/61 ลงวนัที่ 
15 มกราคม 2561

18 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 24,690.00           24,690.00        เฉพาะเจาะจง  บมจ.ซี โอ แอล
/ราคาที่เสนอ 24,690.-

 บมจ.ซี โอ แอล
/ราคาที่ซ้ือ 24,690.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 160/61 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 กุมภาพันธ์ 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

19 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ือง
สแกนลายนิ้วมือ

36,000.00           36,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.เจท คอม
/ราคาที่เสนอ 36,000.-

 บจก.เจท คอม
/ราคาที่ซ้ือ 36,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 161/61 ลงวนัที่ 
15 มกราคม 2561

20 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณา ชุดไมโครโฟน
พร้อมล าโพง

19,902.00           19,902.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.เจทเีอ็ม คอร์ปอเรชั่น
/ราคาที่เสนอ 19,902.-

 บจก.เจทเีอ็ม คอร์ปอเรชั่น
/ราคาที่ซ้ือ 19,902.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 162/61 ลงวนัที่ 
15 มกราคม 2561

21 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และ
การแพทย์ กระเปา๋พยาบาล

4,850.00            4,850.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.แอดวานซ์ เมดิค
/ราคาที่เสนอ 4,850.-

 บจก.แอดวานซ์ เมดิค
/ราคาที่ซ้ือ 4,850.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 163/61 ลงวนัที่ 
15 มกราคม 2561

22 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน 5 
รายการ

87,430.00           87,430.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านชัยรุ่งเรือง
/ราคาที่เสนอ 87,430.-

 ร้านชัยรุ่งเรือง
/ราคาที่ซ้ือ 87,430.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 164/61 ลงวนัที่ 
15 มกราคม 2561

23 จัดซ้ือตู้เอกสารเหล็ก 15,515.00           15,515.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์
 สตีล เฟอร์นิเจอร์
/ราคาที่เสนอ 15,515.-

 บจก.ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์
 สตีล เฟอร์นิเจอร์
/ราคาที่ซ้ือ 15,515.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 165/61 ลงวนัที่ 
15 มกราคม 2561

24 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร วนัที่ 19
 กุมภาพนัธ ์2651

2,400.00            2,400.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 2,400.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 2,400.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 166/61 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 กุมภาพันธ์ 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

25 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร วนัที่ 
19-20 กุมภาพนัธ ์2561

4,800.00            4,800.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 4,800.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 4,800.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 167/61 ลงวนัที่ 
18 มกราคม 2561

26 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร วนัที่ 
21-23 กุมภาพนัธ ์2651

12,000.00           12,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายชานินทร์ มีช านาญ
/ราคาที่เสนอ 12,000.-

 นายชานินทร์ มีช านาญ
/ราคาที่จ้าง 12,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 168/61 ลงวนัที่ 
18 มกราคม 2561

27 จ้างเหมาบริการแปลเอกสารไทยเปน็
อังกฤษ

7,500.00            7,500.00          เฉพาะเจาะจง  นางสาวสมิตา เถาวท์พิย์
/ราคาที่เสนอ 7,500.-

 นางสาวสมิตา เถาวท์พิย์
/ราคาที่จ้าง 7,500.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 169/61 ลงวนัที่ 
18 มกราคม 2561

28 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 5,139.83            5,139.83          เฉพาะเจาะจง  บมจ.ซี โอ แอล
/ราคาที่เสนอ 5,139.83

 บมจ.ซี โอ แอล
/ราคาที่ซ้ือ 5,139.83

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 170/61 ลงวนัที่ 
18 มกราคม 2561

29 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภณัฑ์
ยานพาหนะ

12,600.00           12,600.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.อมรไทร์ แอนด์ 
เซอร์วสิ คาร์
/ราคาที่เสนอ 12,600.-

 บจก.อมรไทร์ แอนด์ 
เซอร์วสิ คาร์
/ราคาที่จ้าง 12,600.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 171/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561

30 จ้างเหมาท าตรายาง 2 รายการ 3,180.00            3,180.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านชัยรุ่งเรือง
/ราคาที่เสนอ 3,180.-

 ร้านชัยรุ่งเรือง
/ราคาที่จ้าง 3,180.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 172/61 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 กุมภาพันธ์ 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

31 จัดซ้ือน้ ากล่ัน 1,140.00            1,140.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านอุดมทรัพย์
/ราคาที่เสนอ 1,140.-

 ร้านอุดมทรัพย์
/ราคาที่ซ้ือ 1,140.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 173/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561

32 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 13,580.00           13,580.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.เจ ไอ บี
/ราคาที่เสนอ 13,580.-

 บจก.เจ ไอ บี
/ราคาที่ซ้ือ 13,580.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 174/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561

33 จัดซ้ือชั้นวางเวชภณัฑ์ 78,110.00           78,110.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.เจนบรรเจิด
/ราคาที่เสนอ 78,110.-

 บจก.เจนบรรเจิด
/ราคาที่ซ้ือ 78,110.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 175/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561

34 จ้างเหมาท าวดิิทศัน์ 23,000.00           23,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายจักรพนัธ ์บวัทอง
/ราคาที่เสนอ 23,000.-

 นายจักรพนัธ ์บวัทอง
/ราคาที่จ้าง 23,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 176/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561

35 จ้างเหมาพมิพร์ายงานการวจิัย 8,000.00            8,000.00          เฉพาะเจาะจง  นายภริดล ภาญจนินทุ
/ราคาที่เสนอ 8,000.-

 นายภริดล ภาญจนินทุ
/ราคาที่จ้าง 8,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 177/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561

36 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 8,474.40            8,474.40          เฉพาะเจาะจง  บจก.วนิสิริ
/ราคาที่เสนอ 8,474.40

 บจก.วนิสิริ
/ราคาที่ซ้ือ 8,474.40

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 179/61 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 กุมภาพันธ์ 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

37 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,808.00            2,808.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านชัยรุ่งเรือง
/ราคาที่เสนอ 2,808.-

 ร้านชัยรุ่งเรือง
/ราคาที่ซ้ือ 2,808.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 180/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561

38 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,424.00            3,424.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.วนิสิริ ซัพพลาย
/ราคาที่เสนอ 3,424.-

 บจก.วนิสิริ ซัพพลาย
/ราคาที่ซ้ือ 3,424.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 181/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561

39 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะ ทะเบยีน 1032 ปทมุธานี

5,635.69            5,635.69          เฉพาะเจาะจง  บจก.โตโยต้า เภตรา
/ราคาที่เสนอ 5,635.69

 บจก.โตโยต้า เภตรา
/ราคาที่จ้าง 5,635.69

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 182/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561

40 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร วนัที่ 28
 กุมภาพนัธ ์2561

2,430.00            2,430.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 2,430.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 2,430.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 183/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561

41 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร วนัที่ 2 
มีนาคม 2561

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

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 2,100.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 184/61 ลงวนัที่ 
19 มกราคม 2561

42 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร วนัที่ 9 
มีนาคม 2561

2,910.00            2,910.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 2,910.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 2,910.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 185/61 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 กุมภาพันธ์ 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

43 จัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม จ านวน 2 
เคร่ือง

8,100.00            8,100.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.เอสเอ็มทวี ีโฮมอิเล็คท
ริค
/ราคาที่เสนอ 8,100.-

 บจก.เอสเอ็มทวี ีโฮมอิเล็คท
ริค
/ราคาที่ซ้ือ 8,100.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 185/61 ลงวนัที่ 
25 มกราคม 2561

44 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร 2,790.00            2,790.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 2,790.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 2790.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 186/61 ลงวนัที่ 
25 มกราคม 2561

45 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร วนัที่ 12
 มีนาคม 2561

2,820.00            2,820.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 2,820.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 2,820.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 188/61 ลงวนัที่ 
25 มกราคม 2561

46 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารวนัที่ 4-6
 มีนาคม 2561

19,600.00           19,600.00        เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 19,600.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 19,600.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 191/61 ลงวนัที่ 
25 มกราคม 2561

47 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร วนัที่ 
5-6 มีนาคม 2561

36,800.00           36,800.00        เฉพาะเจาะจง  นายพชิัย จันทร์วบิลูย์
/ราคาที่เสนอ 36,800.-

 นายพชิัย จันทร์วบิลูย์
/ราคาที่จ้าง 36,800.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 192/61 ลงวนัที่ 
25 มกราคม 2561

48 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร วนัที่ 
7-8 มีนาคม 2561

22,720.00           22,720.00        เฉพาะเจาะจง  นายภมูิศิษฐ เพชรพภีณั
/ราคาที่เสนอ 22,720.-

 นายภมูิศิษฐ เพชรพภีณั
/ราคาที่จ้าง 22,720.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 193/61 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 กุมภาพันธ์ 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

49 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 5 รายการ 34,240.00           34,240.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.วนิศิริ ซัพพลาย
/ราคาที่เสนอ 34,240.-

 บจก.วนิศิริ ซัพพลาย
/ราคาที่ซ้ือ 34,240.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 194/61 ลงวนัที่ 
25 มกราคม 2561

50 จ้างเหมาท ากระเปา๋เอกสารโครงการ 5,000.00            5,000.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านเจ.เอ็น.พ.ีกรุ๊ป
/ราคาที่เสนอ 5,000.-

 ร้านเจ.เอ็น.พ.ีกรุ๊ป
/ราคาที่จ้าง 5,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 195/61 ลงวนัที่ 
30 มกราคม 2561

51 จ้างเหมาท ากระเปา๋เอกสารโครงการ 8,000.00            8,000.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านเจ.เอ็น.พ.ีกรุ๊ป
/ราคาที่เสนอ 8,000.-

 ร้านเจ.เอ็น.พ.ีกรุ๊ป
/ราคาที่จ้าง 8,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 196/61 ลงวนัที่ 
30 มกราคม 2561

52 จ้างเหมาท ากระเปา๋เอกสารโครงการ 9,600.00            9,600.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านเจ.เอ็น.พ.ีกรุ๊ป
/ราคาที่เสนอ 9,600.-

 ร้านเจ.เอ็น.พ.ีกรุ๊ป
/ราคาที่จ้าง 9,600.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 197/61 ลงวนัที่ 
30 มกราคม 2561

53 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร วนัที่ 
5-8 มีนาคม 2561

14,000.00           14,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายประกาศ หวัค า
/ราคาที่เสนอ 14,000.-

 นายประกาศ หวัค า
/ราคาที่จ้าง 14,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 198/61 ลงวนัที่ 
30 มกราคม 2561

54 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 1 รายการ 8,730.00            8,730.00          เฉพาะเจาะจง  นางสาวลัดดาวลัย์ จินดา
ชวลิตกุล
/ราคาที่เสนอ 8,730.-

 นางสาวลัดดาวลัย์ จินดา
ชวลิตกุล
/ราคาที่ซ้ือ 8,730.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 199/62 ลงวนัที่ 
30 มกราคม 2561


