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

ในการซ้ือหรอืจ้าง
1 จ้างเหมาท าตรายาง            19,410.00         19,410.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวรุ่งรว ีแสงสุข

/ราคาที่เสนอ 19,410.-
 นางสาวรุ่งรว ีแสงสุข
/ราคาที่จ้าง 19,410.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 200/61 ลงวนัที่ 
2 มีนาคม 2561

2 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร วันที่ 7-8
 มนีาคม 2561

            5,880.00 5,880.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกติ พัดมา
/ราคาที่เสนอ 5,880.-

 นายประกติ พัดมา
/ราคาที่จ้าง 5,880.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 201/61 ลงวนัที่ 
2 มีนาคม 2561

3 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารวันที่ 8-9 
มนีาคม 2561

            6,420.00 6,420.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกติ พัดมา
/ราคาที่เสนอ 6,420.-

 นายประกติ พัดมา
/ราคาที่จ้าง 6,420.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 202/61 ลงวนัที่ 
2 มีนาคม 2561

4 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร วันที่ 
19-20 มีนาคม 2561

            7,200.00 7,200.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกติ พัดมา
/ราคาที่เสนอ 7,200.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 7,200.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 203/61 ลงวนัที่ 
2 มีนาคม 2561

5 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร วันที่ 
18-20 มีนาคม 2561

           19,600.00 19,600.00        เฉพาะเจาะจง  นายประกติ พัดมา
/ราคาที่เสนอ 19,600.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 19,600.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 204/61 ลงวนัที่ 
2 มีนาคม 2561

6 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร วันที่ 
19-20 มีนาคม 2561

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

 นายพชิัย จันทร์วบิลูย์
/ราคาที่จ้าง 36,800.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 205/61 ลงวนัที่ 
2 มีนาคม 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่2 เดอืน เมษายน 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 มนีาคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่2 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

7 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองยูนิตท าฟนั             5,350.00 5,350.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.ธเนศพฒันา
/ราคาที่เสนอ 5,350.-

 บจก.ธเนศพฒันา
/ราคาที่จ้าง 5,350.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 206/61 ลงวนัที่ 
2 มีนาคม 2561

8 จ้างเหมาจัดท ารูปเล่มรายงานการวจิัย             8,132.00 8,132.00          เฉพาะเจาะจง  โรงพมิพ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
/ราคาที่เสนอ 8,132.-

 โรงพมิพ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
/ราคาที่จ้าง 8,132.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 207/61 ลงวนัที่ 
2 มีนาคม 2561

9 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 10 รายการ            31,479.40 31,479.40        เฉพาะเจาะจง  บจก.วสัดุและวศิวภณัฑ์
/ราคาที่เสนอ 31,479.40

 บจก.วสัดุและวศิวภณัฑ์
/ราคาที่ซ้ือ 31,479.40

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 208/61 ลงวนัที่ 
6 มีนาคม 2561

10 จัดซ้ือแบตเตร่ีส าหรับเคร่ืองกระตุก
หวัใจ

16,740.00           16,740.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.อี ฟอร์ แอล เอม 
(มหาชน)
/ราคาที่เสนอ 16,740.-

 บจก.อี ฟอร์ แอล เอม 
(มหาชน)
/ราคาที่ซ้ือ 16,740.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 209/61 ลงวนัที่ 
6 มีนาคม 2561

11 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะ ทะเบยีน 5099 ปทมุธานี

5,291.15            5,291.15          เฉพาะเจาะจง  บจก.โตโยต้า เภตรา
/ราคาที่เสนอ 5,291.15

 บจก.โตโยต้า เภตรา
/ราคาที่จ้าง 5,291.15

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 210/61 ลงวนัที่ 
6 มีนาคม 2561

12 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 19,143.00           19,143.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านชัยรุ่งเรือง
/ราคาที่เสนอ 19,143.-

 ร้านชัยรุ่งเรือง
/ราคาที่ซ้ือ 19,143.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 211/61 ลงวนัที่ 
6 มีนาคม 2561



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่2 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

13 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 244,707.06         244,707.06      เฉพาะเจาะจง  บจก.วนิศิริ ซัพพลาย
/ราคาที่เสนอ 244,707.06

 บจก.วนิศิริ ซัพพลาย
/ราคาที่ซ้ือ 244,707.06

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 212/61 ลงวนัที่ 
6 มีนาคม 2561

14 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร วนัที่ 9 
มีนาคม 2561

2,010.00            2,010.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 2,010.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 2,010.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 213/61 ลงวนัที่ 
8 มีนาคม 2561

15 จ้างเหมาติดต้ังเหล็กดัด 488,251.70         488,251.70      เฉพาะเจาะจง  บจก.ต้ังกิมฮง การโยธา
/ราคาที่เสนอ 48,8251.70

 บจก.ต้ังกิมฮง การโยธา
/ราคาที่จ้าง 48,8251.70

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 214/61 ลงวนัที่ 
8 มีนาคม 2561

16 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารซักฟอกเปน็
อาคารยานพาหนะ จ านวน 1 งาน

310,000.00         310,000.00      เฉพาะเจาะจง  นายพรชัย ผดุงกรรณ์
/ราคาที่เสนอ 310,000.-

 นายพรชัย ผดุงกรรณ์
/ราคาที่จ้าง 310,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 215/61 ลงวนัที่ 
8 มีนาคม 2561

17 จัดซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
จ านวน 3 รายการ

3,167.20            3,167.20          เฉพาะเจาะจง  บจก.เจทเีอ็ม คอร์ปอเรชั่น
/ราคาที่เสนอ 3,167.2

 บจก.เจทเีอ็ม คอร์ปอเรชั่น
/ราคาที่ซ้ือ 3,167.2

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 216/61 ลงวนัที่ 
9 มีนาคม 2561

18 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน 2 
รายการ

38,306.00           38,306.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านเสริมศิริ ซัพพลาย
/ราคาที่เสนอ 38,306.-

 ร้านเสริมศิริ ซัพพลาย
/ราคาที่ซ้ือ 38,306.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 217/61 ลงวนัที่ 
9 มีนาคม 2561



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่2 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

19 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร (วนัที่ 
12 มี.ค.61)

2,250.00            2,250.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 2,250.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 2,250.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 218/61 ลงวนัที่ 
9 มีนาคม 2561

20 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร (วนัที่ 
16 มี.ค.61)

2,280.00            2,280.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 2,280.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 2,280.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 219/61 ลงวนัที่ 
9 มีนาคม 2561

21 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร (วนัที่ 
21 มี.ค.61)

2,220.00            2,220.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 2,220.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 2,220.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 220/61 ลงวนัที่ 
9 มีนาคม 2561

22 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร (วนัที่ 
28 มี.ค.61)

2,340.00            2,340.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 2,340.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 2,340.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 221/61 ลงวนัที่ 
9 มีนาคม 2561

23 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ผลิต
ภณัพไ์ล่หนู

22,470.00           22,470.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.เอส.ซี.เอ็ม.
/ราคาที่เสนอ 22,470.-

 บจก.เอส.ซี.เอ็ม.
/ราคาที่ซ้ือ 22,470.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 222/61 ลงวนัที่ 
9 มีนาคม 2561

24 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 494,500.00         494,500.00      เฉพาะเจาะจง  บจก.วนิศิริ ซัพพลาย
/ราคาที่เสนอ 494,500.-

 บจก.วนิศิริ ซัพพลาย
/ราคาที่ซ้ือ 494,500.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 224/61 ลงวนัที่ 
12 มีนาคม 2561



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่2 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

25 จัดซ้ือเตียงตรวจโรค จ านวน 1 เตียง 14,000.00           14,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.อาทติย์ ครุภณัฑ์
การแพทย์
/ราคาที่เสนอ 14,000.-

 บจก.อาทติย์ ครุภณัฑ์
การแพทย์
/ราคาที่ซ้ือ 14,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 225/61 ลงวนัที่ 
12 มีนาคม 2561

26 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิลพร้อมออกแบบ 4,044.60            4,044.60          เฉพาะเจาะจง  หจก.ปลายฟา้วจิิตรศิลป์
/ราคาที่เสนอ 4,044.60

 หจก.ปลายฟา้วจิิตรศิลป์
/ราคาที่จ้าง 4,044.60

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 226/61 ลงวนัที่ 
12 มีนาคม 2561

27 จ้างเหมาร้ือถอนและย้าย
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 60,000 
BTU

80,250.00           80,250.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บวิต้ีเฟร์ิม
/ราคาที่เสนอ 80,250.-

 บจก.บวิต้ีเฟร์ิม
/ราคาที่จ้าง 80,250.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 227/61 ลงวนัที่ 
12 มีนาคม 2561

28 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4 รายการ 11,450.00           11,450.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านชัยรุ่งเรือง
/ราคาที่เสนอ 11,450.-

 ร้านชัยรุ่งเรือง
/ราคาที่ซ้ือ 11,450.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 230/61 ลงวนัที่ 
14 มีนาคม 2561

29 จัดซ้ือครุภณัพส์ านักงาน จ านวน 2 
รายการ

51,360.00           51,360.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ 
เฟอร์นิเจอร์
/ราคาที่เสนอ 51,360.-

 บจก.ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ 
เฟอร์นิเจอร์
/ราคาที่ซ้ือ 51,360.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 231/61 ลงวนัที่ 
14 มีนาคม 2561

30 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 18 รายการ

96,792.00           96,792.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านชัยรุ่งเรือง
/ราคาที่เสนอ 96,792.-

 ร้านชัยรุ่งเรือง
/ราคาที่ซ้ือ 96,792.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 232/61 ลงวนัที่ 
14 มีนาคม 2561



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่2 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

31 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 
รายการ

5,952.41            5,952.41          เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็น เอส ที
/ราคาที่เสนอ 5,952.41

 หจก.เอ็น เอส ที
/ราคาที่ซ้ือ 5,952.41

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 233/61 ลงวนัที่ 
14 มีนาคม 2561

32 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 6 
รายการ

14,648.30           14,648.30        เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็น เอส ที
/ราคาที่เสนอ 14,648.30

 หจก.เอ็น เอส ที
/ราคาที่ซ้ือ 14,648.30

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 234/61 ลงวนัที่ 
14 มีนาคม 2561

33 จ้างเหมาซ่อมแซมรถไฟฟา้ 13,910.00           13,910.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.รถไฟฟา้
/ราคาที่เสนอ 13,910.-

 บจก.รถไฟฟา้
/ราคาที่จ้าง 13,910.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 235/61 ลงวนัที่ 
14 มีนาคม 2561

34 จ้างเหมาซ่อมแซมรถไฟฟา้ 4,387.00            4,387.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.รถไฟฟา้
/ราคาที่เสนอ 4,387.-

 บจก.รถไฟฟา้
/ราคาที่จ้าง 4,387.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 236/61 ลงวนัที่ 
14 มีนาคม 2561

35 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภณัพื
ยานพาหนะ ทะเบยีน นค 5799 
ปทมุธานี

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

 บจก.อมรไทร์ แอนด์ 
เซอร์วสิคาร์
/ราคาที่จ้าง 12,600.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 237/61 ลงวนัที่ 
14 มีนาคม 2561

36 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร วนัที่ 
1-3 เมษายน 2561

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

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 19,600.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 238/61 ลงวนัที่ 
14 มีนาคม 2561



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่2 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

37 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร วนัที่ 
2-3 เมษายน 2561

36,800.00           36,800.00        เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 36,800.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 36,800.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 239/61 ลงวนัที่ 
14 มีนาคม 2561

38 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร วนัที่ 
28-30 มีนาคม 2561

16,000.00           16,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 16,000.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 16,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 240/61 ลงวนัที่ 
14 มีนาคม 2561

39 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร วนัที่ 
3-5 เมษายน 2561

7,560.00            7,560.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 7,560.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 7,560.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 241/61 ลงวนัที่ 
14 มีนาคม 2561

40 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร วนัที่ 19
 เมษายน 2561

2,220.00            2,220.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 2,220.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 2,220.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 242/61 ลงวนัที่ 
14 มีนาคม 2561

41 จัดซ้ือครุภณัฑ์ 3 รายการ 29,639.00           29,639.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.คลองสองเฟอร์นิเจอร์
/ราคาที่เสนอ 29,639.-

 บจก.คลองสองเฟอร์นิเจอร์
/ราคาที่ซ้ือ 29,639.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 243/61 ลงวนัที่ 
14 มีนาคม 2561

42 จัดซ้ือเคร่ืองมือช่าง (งปม.- งบร.) 129,062.00         129,062.00      เฉพาะเจาะจง  ร้ายชัยรุ่งเรือง
/ราคาที่เสนอ 129,062.-

 ร้ายชัยรุ่งเรือง
/ราคาที่ซ้ือ 129,062.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 244/61 ลงวนัที่ 
16 มีนาคม 2561



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่2 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

43 จ้างเหมาติดต้ังผ้าม่าน 71,267.00           71,267.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านชัยรุ่งเรือง
/ราคาที่เสนอ 71,267.-

 ร้านชัยรุ่งเรือง
/ราคาที่จ้าง 71,267.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 246/61 ลงวนัที่ 
16 มีนาคม 2561

44 จ้างซ่อมแซมหม้อต้มพาราฟนี 5,000.00            5,000.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.ยูแฟม คลินิก
/ราคาที่เสนอ 5,000.-

 บจก.ยูแฟม คลินิก
/ราคาที่จ้าง 5,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 247/61 ลงวนัที่ 
19 มีนาคม 2561

45 จัดซ้ือโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 3 เคร่ือง 9,127.10            9,127.10          เฉพาะเจาะจง  บจก.แพนโต้ไทย
/ราคาที่เสนอ 9,127.10

 บจก.แพนโต้ไทย
/ราคาที่ซ้ือ 9,127.10

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 248/61 ลงวนัที่ 
20 มีนาคม 2561

46 จ้างเหมาท าถุงผ้าใส่ยา 17,000.00           17,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายอัครพล ศรีวงศ์เจริญ
/ราคาที่เสนอ 17,000.-

 นายอัครพล ศรีวงศ์เจริญ
/ราคาที่จ้าง 17,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 249/61 ลงวนัที่ 
21 มีนาคม 2561

47 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร (จาก
สถาบนั-จังหวดัเพชรบรีุ วนัที่ 22-23
 มีนาคม 2561)

7,000.00            7,000.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 7,000.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 7,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 250/61 ลงวนัที่ 
21 มีนาคม 2561

48 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร (จาก
สถาบนั-จังหวดัตาก วนัที่ 22-24 
มีนาคม 2561)

10,500.00           10,500.00        เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 10,500.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 10,500.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 251/61 ลงวนัที่ 
21 มีนาคม 2561



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่2 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

49 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร (จาก
สถาบนั-จังหวดัก าแพงเพชร วนัที่ 
26-27 มีนาคม 2561)

7,920.00            7,920.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 7,920.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 7,920.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 252/61 ลงวนัที่ 
21 มีนาคม 2561

50 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร (จาก
สถาบนั-จังหวดัชลบรีุ วนัที่ 28-29 
มีนาคม 2561)

24,000.00           24,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 24,000.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 24,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 253/61 ลงวนัที่ 
21 มีนาคม 2561

51 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร (จาก
สถาบนั-จังหวดัตราด วนัที่ 28-30 
มีนาคม 2561)

9,600.00            9,600.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 9,600.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 9,600.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 254/61 ลงวนัที่ 
21 มีนาคม 2561

52 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 4 รายการ 20,541.86           20,541.86        เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็น เอส ที
/ราคาที่เสนอ 20,541.86

 หจก.เอ็น เอส ที
/ราคาที่ซ้ือ 20,541.86

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 255/61 ลงวนัที่ 
21 มีนาคม 2561

53 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 7 รายการ 12,195.95           12,195.95        เฉพาะเจาะจง  บมจ.ซี โอ แอล
/ราคาที่เสนอ 12,195.95

 บมจ.ซี โอ แอล
/ราคาที่ซ้ือ 12,195.95

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 256/61 ลงวนัที่ 
21 มีนาคม 2561

54 จ้างเหมาติดต้ังผนังอลูมิเนียม 20,009.00           20,009.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.ต้ังกิมฮง การโยธา
/ราคาที่เสนอ 20,009.-

 บจก.ต้ังกิมฮง การโยธา
/ราคาที่จ้าง 20,009.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 257/61 ลงวนัที่ 
23 มีนาคม 2561



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่2 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

55 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร (จาก
สถาบนั-จังหวดัสิงหบ์รีุ วนัที่ 2 
เมษายน 2561)

2,840.00            2,840.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 2,840.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 2,840.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 258/61 ลงวนัที่ 
23 มีนาคม 2561

56 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร (จาก
สถาบนั-จังหวดัลพบรีุ วนัที่ 4-5 
เมษายน 2561)

10,880.00           10,880.00        เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 10,880.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 10,880.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 259/61 ลงวนัที่ 
23 มีนาคม 2561

57 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร (จาก
สถาบนั-จังหวดักาญจนบรีุ วนัที่ 18 
เมษายน 2561)

3,200.00            3,200.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 3,200.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 3,200.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 260/61 ลงวนัที่ 
23 มีนาคม 2561

58 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร (จาก
สถาบนั-จังหวดัสิงหบ์รีุ วนัที่ 19 
เมษายน 2561)

2,720.00            2,720.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 2,720.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 2,720.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 261/61 ลงวนัที่ 
23 มีนาคม 2561

59 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร (จาก
สถาบนั-จังหวดันครสวรรค์ )

3,320.00            3,320.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกิต พดัมา
/ราคาที่เสนอ 3,320.-

 นายประกิต พดัมา
/ราคาที่จ้าง 3,320.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 262/61 ลงวนัที่ 
23 มีนาคม 2561

60 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 9,844.00            9,844.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)
/ราคาที่เสนอ 9,844.-

 บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)
/ราคาที่ซ้ือ 9,844.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 263/61 ลงวนัที่ 
23 มีนาคม 2561



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่2 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

61 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 64,167.90           64,167.90        เฉพาะเจาะจง  บจก.คอมพวิเตอร์โปรดักส์
/ราคาที่เสนอ 64,167.90

 บจก.คอมพวิเตอร์โปรดักส์
/ราคาที่ซ้ือ 64,167.90

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 264/61 ลงวนัที่ 
23 มีนาคม 2561

62 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 33,388.28           33,388.28        เฉพาะเจาะจง  บจก.สหธรุกิจ
/ราคาที่เสนอ 33,388.28

 บจก.สหธรุกิจ
/ราคาที่ซ้ือ 33,388.28

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 265/61 ลงวนัที่ 
23 มีนาคม 2561

63 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 45,730.54           45,730.54        เฉพาะเจาะจง  บจก.เมโทรซิสเต็ม
/ราคาที่เสนอ 45,730.54

 บจก.เมโทรซิสเต็ม
/ราคาที่ซ้ือ 45,730.54

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 266/61 ลงวนัที่ 
23 มีนาคม 2561

64 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 95,590.00           95,590.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านชัยรุ่งเรือง
/ราคาที่เสนอ 95,590.-

 ร้านชัยรุ่งเรือง
/ราคาที่ซ้ือ 95,590.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 267/61 ลงวนัที่ 
23 มีนาคม 2561

65 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 24,020.00           24,020.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านศรีชัยพานิช
/ราคาที่เสนอ 24,020.-

 ร้านศรีชัยพานิช
/ราคาที่ซ้ือ 24,020.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 268/61 ลงวนัที่ 
23 มีนาคม 2561

66 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกายคุมประพฤติ
 จ านวน 4 รายการ

271,562.50         271,562.50      เฉพาะเจาะจง  บจก.สหวฒัน์ การ์เม้นท์
/ราคาที่เสนอ 271,562.5

 บจก.สหวฒัน์ การ์เม้นท์
/ราคาที่ซ้ือ 271,562.5

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 269/61 ลงวนัที่ 
23 มีนาคม 2561



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่2 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

67 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิลสายด่วน 1165 18,190.00           18,190.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.ปลายฟา้วจิิตร
/ราคาที่เสนอ 18,190.-

 หจก.ปลายฟา้วจิิตร
/ราคาที่จ้าง 18,190.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 270/61 ลงวนัที่ 
23 มีนาคม 2561

68 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 
รายการ

69,120.00           69,120.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านศรีชัยพานิช
/ราคาที่เสนอ 69,120.-

 ร้านศรีชัยพานิช
/ราคาที่ซ้ือ 69,120.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 271/61 ลงวนัที่ 
28 มีนาคม 2561

69 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 2 
เคร่ือง

10,700.00           10,700.00        เฉพาะเจาะจง  อาร์ แอนด์ พ ีเอ็นจิเนียร่ิง 
/ราคาที่เสนอ 10,700.-

 อาร์ แอนด์ พ ีเอ็นจิเนียร่ิง 
/ราคาที่ซ้ือ 10,700.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 272/61 ลงวนัที่ 
29 มีนาคม 2561

70 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะ ทะเบยีน กค 1032 
ปทมุธานี

15,000.00           15,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.อมรไทร์ แอนด์ 
เซอร์วสิคาร์
/ราคาที่เสนอ 15,000.-

 บจก.อมรไทร์ แอนด์ 
เซอร์วสิคาร์
/ราคาที่จ้าง 15,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 273/61 ลงวนัที่ 
29 มีนาคม 2561

71 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะ ทะเบยีน นค 5099 
ปทมุธานี

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

 บจก.อมรไทร์ แอนด์ 
เซอร์วสิคาร์
/ราคาที่จ้าง 12,600.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 274/61 ลงวนัที่ 
29 มีนาคม 2561



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่2 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

72 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 36,990.00           36,990.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.ลัคกี้ ดิจิตอล
/ราคาที่เสนอ 36,990.-

 บจก.ลัคกี้ ดิจิตอล
/ราคาที่ซ้ือ 36,990.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 275/61 ลงวนัที่ 
30 มีนาคม 2561

73 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 23,780.00           23,780.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านชัยรุ่งเรือง
/ราคาที่เสนอ 23,780.-

 ร้านชัยรุ่งเรือง
/ราคาที่ซ้ือ 23,780.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 276/61 ลงวนัที่ 
30 มีนาคม 2561



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่2 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

1 จ้างก่อสร้างอาคารพกัแพทย์ 6 ชั้น 
20 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366
 ตารางเมตร สถาบนับ าบดัรักษา
และฟื้นฟผูู้ติดยาเสพติดแหง่ชาติบรม
ราชชนนี ต าบลประชาธปิตัย์ อ าเภอ
ธญับรีุ จังหวดัปทมุธานี 1 หลัง

36,147,000.00     36,202,700.00  ประกวด
ราคา 

E-Bidding

1.บริษัท ชาติชาย แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จ ากัด/ราคาที่เสนอ 
34,949,100.- บาท
2.บริษัท ที.พี.ซี คอนกรีตอัดแรง 
จ ากัด/ราคาที่เสนอ 35,783,800.-
 บาท
3.บริษัท วินิจเจริญ 560 จ ากัด/
ราคาที่เสนอ 34,820,000.- บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ธัญญะ 
(การช่าง) 2004/ราคาที่เสนอ 
31,986,700.- บาท
5.บริษัท เอส.เค.จี คอนสตรัคชั่น 
จ ากัด/ราคาที่เสนอ 33,800,000.-
 บาท
6.บริษัท เล็กเรียงโต จ ากัด/ราคา
ที่เสนอ 35,257,800.- บาท
7.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิษณุโลกชัต
เตอร์ส/ราคาที่เสนอ 
33,800,000.- บาท

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ธญัญะ 
(การช่าง) 2004/ราคาที่จ้าง
31,986,700.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

สัญญาเลขที่ 79/2561 
(พ) ลงวนัที่ 9 มีนาคม 

2561



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่2 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

2 จ้างก่อสร้างอาคารฟื้นฟสูมรรถภาพ
และฝึกอบรม 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 8,325 ตารางเมตร 
สถาบนับ าบดัรักษาและฟื้นฟผูู้ติดยา
เสพติดแหง่ชาติบรมราชชนนี ต าบล
ประชาธปิตัย์ อ าเภอธญับรีุ จังหวดั
ปทมุธานี 1 หลัง

129,600,000.00   138,709,000.00 ประกวด
ราคา 

E-Bidding

1.หุ้นส่วนจ ากัด จ.ธนุกิจ/ราคาที่
เสนอ 128,430,000.- บาท
2. บริษัท พี.เอส.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์
 จ ากัด/ราคาที่เสนอ 
128,244,971.- บาท
3. บริษัท เทพนิมิตการเคหะ 
จ ากัด/ราคาที่เสนอ 
126,969,565.42 บาท 
4. บริษัท ฟิวเจอร์คอนสตรัคชั่น 
จ ากัด/ราคาที่เสนอ 
129,608,385.97 บาท 
5. บริษัท อาศาเฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด/ราคาที่เสนอ 
133,999,600.- บาท
6. บริษัท ตรีเจริญเอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด/ราคาที่เสนอ 
120,821,000.- บาท
7. บริษัท ซีวิล พี. จ ากัด/ราคาที่
เสนอ 119,384,000.- บาท
8. บริษัท อาชานิ จ ากัด/ราคาที่
เสนอ 122,943,000.- บาท

 9. บริษทั ไอเอสโอ เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด/ราคาที่จ้าง 
117,366,000.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

สัญญาเลขที่ 80/2561 
(พ) ลงวนัที่ 14 มีนาคม 

2561



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่2 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

2 (ต่อ) 9. บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด/ราคาที่เสนอ 
117,366,000.- บาท
10. บริษัท วินิจเจริญ 560 จ ากัด/
ราคาที่เสนอ 136,029,700.- บาท
11. บริษัท ฟอร์ คอน จ ากัด/
ราคาที่เสนอ 130,935,879.23 
บาท
12. บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลล
อปเมนท์ จ ากัด/ราคาที่เสนอ 
117,890,000.- บาท
13. บริษัท เอส.เค.จี.คอนสตรัคชั่น
 จ ากัด/ราคาที่เสนอ 
121,300,181.- บาท
14. ห้างหุ่นส่วนจ ากัด ธนาสิทธิ์
พาณิชย์/ราคาที่เสนอ 
122,005,700.- บาท
15. บริษัท ชาติไพบูลย์ คอน
สตรัคชั่น จ ากัด/ราคาที่เสนอ 
123,700,000.- บาท



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2561
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่2 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

3 จัดซ้ือยา Quetiapint 25 mg 
จ านวน 3,485 กล่อง

1,219,440.00       1,219,366.65    คัดเลือก  1.บจก.ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย)
/ราคาที่เสนอ 1219366.65
บาท
2.บจก.เมดไลน์
/ราคาที่เสนอ 1,045,500.-
บาท
3.บจก.อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา
/ราคาที่เสนอ 484,763.50 
บาท

 บจก.อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา
/ราคาที่ซ้ือ 484,763.50 บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

สัญญาเลขที่ 19/2561 
ลงวนัที่ 8 มีนาคม 2561


