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

ในการซ้ือหรอืจ้าง
1 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 15 รายการ            24,060.02         24,060.02 เฉพาะเจาะจง  บจก.วสัดุและวศิวภณัฑ์

24,060.02
 บจก.วสัดุและวศิวภณัฑ์
24,060.02

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 4/61 ลงวนัที่ 
6 พฤศจิกายน 2560

2 จ้างเหมาบริการติดต้ังผ้าม่าน            22,500.00 22,500.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านชัยรุ่งเรือง
22,500.-

 ร้านชัยรุ่งเรือง
22,500.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 5/61 ลงวนัที่ 
7 พฤศจิกายน 2560

3 จัดซ้ือพดัลมดูดอากาศ             4,160.00 4,160.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านชัยรุ่งเรือง
4,160.-

 ร้านชัยรุ่งเรือง
4,160.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 6/61 ลงวนัที่ 
7 พฤศจิกายน 2560

4 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และ
การแพทย์ 2 รายการ

            1,740.00 1,740.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.จ่าเริญแพทย์ภณัฑ์
1,740.-

 บจก.จ่าเริญแพทย์ภณัฑ์
1,740.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 7/61 ลงวนัที่ 
10 พฤศจิกายน 2560

5 จัดซ้ือวสัดุอื่นๆ (น้่ากล่ัน)                570.00 570.00            เฉพาะเจาะจง  ร้านอุดมทรัพย์
570.-

 ร้านอุดมทรัพย์
570.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 8/61 ลงวนัที่ 
10 พฤศจิกายน 2560

6 จ้างเหมาบริการเปล่ียนแบตเตอร่ี 
จ่านวน 1 งาน

            8,025.00 8,025.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.อันดามัน ไบโอแมส
8,025.-

 บจก.อันดามัน ไบโอแมส
8,025.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 9/61 ลงวนัที่ 
10 พฤศจิกายน 2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2560
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2560

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 พฤศจิกายน 2560
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1 

7 จ้างเหมาบริการติดต้ังโครงหลังคา
และเสายึดบอร์ดนอกสถานที่ 1 งาน

19,976.90           19,976.90        เฉพาะเจาะจง  บจก.ต้ังกิมฮง การโยธา
19,976.90

 บจก.ต้ังกิมฮง การโยธา
19,976.90

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 10/61 ลงวนัที่ 
10 พฤศจิกายน 2560

8 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ และ
การแพทย์ (Steam Strip Class4)

6,000.00            6,000.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิ
คอล
6,000.-

 บจก.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิ
คอล
6,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 11/61 ลงวนัที่ 
10 พฤศจิกายน 2560

9 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และ
การแพทย์ (แก๊สออกซิเย่น)

12,251.50           12,251.50        เฉพาะเจาะจง  บจก.น่่าเฮงออกซิเย่น
12,251.50

 บจก.น่่าเฮงออกซิเย่น
12,251.50

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 12/61 ลงวนัที่ 
10 พฤศจิกายน 2560

10 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 28,470.00           28,470.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านชัยรุ่งเรือง
28,470.-

 ร้านชัยรุ่งเรือง
28,470.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 13/61 ลงวนัที่ 
10 พฤศจิกายน 2560

11 จัดซ้ือวสัดุพมิพฉ์ลากยา 13,375.00           13,375.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.โออีเอ
13,375.-

 บจก.โออีเอ
13,375.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 14/61 ลงวนัที่ 
10 พฤศจิกายน 2560

12 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และ
การแพทย์ จ่านวน 2 รายการ

5,400.00            5,400.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิ
คอล
5,400.-

 บจก.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิ
คอล
5,400.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 15/61 ลงวนัที่ 
10 พฤศจิกายน 2560



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2560
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1 

13 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และ
การแพทย์ จ่านวน 3 รายการ

19,490.00           19,490.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.โพสเฮลทแ์คร์
19,490.-

 บจก.โพสเฮลทแ์คร์
19,490.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 16/61 ลงวนัที่ 
10 พฤศจิกายน 2560

14 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ 2,960.00            2,960.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านชัยรุ่งเรือง
2,960.-

 ร้านชัยรุ่งเรือง
2,960.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 17/61 ลงวนัที่ 
10 พฤศจิกายน 2560

15 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 6 รายการ 22,830.00           22,830.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านชับรุ่งเรือง
22,830.-

 ร้านชับรุ่งเรือง
22,830.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 18/61 ลงวนัที่ 
10 พฤศจิกายน 2560

16 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 31,196.92           31,196.92        เฉพาะเจาะจง  บจก.คอมพวิเตอร์ โปรดักส์
31,196.92

 บจก.คอมพวิเตอร์ โปรดักส์
31,196.92

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 19/61 ลงวนัที่ 
10 พฤศจิกายน 2560

17 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 2 รายการ 13,167.42           13,167.42        เฉพาะเจาะจง  บจก.สหธรุกิจ
13,167.42

 บจก.สหธรุกิจ
13,167.42

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 20/61 ลงวนัที่ 
10 พฤศจิกายน 2560



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2560
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1 

18 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และ
การแพทย์รายการผ้าพนัแขนสายเด่ียว

5,000.00            5,000.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.สเปชเมด
5,000.-

 บจก.สเปชเมด
5,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 21/61 ลงวนัที่ 
10 พฤศจิกายน 2560

19 จ้างซ่อมยูนิตท่าฟนั 4,280.00            4,280.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.ธเนศพฒันา
4,280.-

 บจก.ธเนศพฒันา
4,280.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 22/61 ลงวนัที่ 
10 พฤศจิกายน 2560

20 จ้างซ่อมยูนิตท่าฟนั 8,025.00            8,025.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.ธเนศพฒันา
8,025.-

 บจก.ธเนศพฒันา
8,025.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 23/61 ลงวนัที่ 
10 พฤศจิกายน 2560

21 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 33,388.28           33,388.28        เฉพาะเจาะจง  บจก.สหธรุกิจ
33,388.28

 บจก.สหธรุกิจ
33,388.28

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 24/61 ลงวนัที่ 
10 พฤศจิกายน 2560

22 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 5,730.60            5,730.60          เฉพาะเจาะจง  บจก.เมโทร ซิสเต็มส์
5,730.60

 บจก.เมโทร ซิสเต็มส์
5,730.60

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 25/61 ลงวนัที่ 
10 พฤศจิกายน 2560



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2560
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1 

23 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 85,557.20           85,557.20        เฉพาะเจาะจง  บจก.คอมพวิเตอร์ โปรดักส์
85,557.20

 บจก.คอมพวิเตอร์ โปรดักส์
85,557.20

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 26/61 ลงวนัที่ 
10 พฤศจิกายน 2560

24 จ้างเหมาติดต้ังผนังและประตู
อลูมิเนียมพร้อมกระจก

24,717.00           24,717.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.ต้ังกิมฮง การโยธา
24,717.-

 บจก.ต้ังกิมฮง การโยธา
24,717.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 27/61 ลงวนัที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

25 จัดซ้ือเส้ือกาวน์ส่าหรับแพทย์และ
ทนัตแพทย์

12,000.00           12,000.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านดาวเรือง
12,000.-

 ร้านดาวเรือง
12,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 28/61 ลงวนัที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

26 จ้างเหมาท่าตรายาง จ่านวน 4 
รายการ

4,250.00            4,250.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านชัยรุ่งเรือง
4,250.-

 ร้านชัยรุ่งเรือง
4,250.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 29/61 ลงวนัที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

27 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส่านักงานรายการ
เคร่ืองฟอกอากาศ

21,120.00           21,120.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.ศรีไพบลูย์
21,120.-

 บจก.ศรีไพบลูย์
21,120.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 30/61 ลงวนัที่ 
24 พฤศจิกายน 2560



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2560
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1 

28 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร วนัที่ 
17-19 พฤศจิกายน 2560

14,000.00           14,000.00        เฉพาะเจาะจง  นางสาวรัชดา โรจน์ธนชัย
14,000.-

 นางสาวรัชดา โรจน์ธนชัย
14,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 30/61 ลงวนัที่ 
24 พฤศจิกายน 2560

29 จ้างเหมาบริการซ่อมบ่ารุงรักษา
เคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันไอน้่า

10,000.00           10,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.น่าววิฒัน์ การช่าง 
(1992)
10,000.-

 บจก.น่าววิฒัน์ การช่าง 
(1992)
10,000.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 31/61 ลงวนัที่ 
24 พฤศจิกายน 2560

30 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และ
การแพทย์ จ่านวน 1 รายการ

7,500.00            7,500.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.ดีทแฮล์ม เดลเลอร์ โล
จิสติก
7,500.-

 บจก.ดีทแฮล์ม เดลเลอร์ โล
จิสติก
7,500.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 32/61 ลงวนัที่ 
24 พฤศจิกายน 2560

31 จัดซ้ือน้่ายาเคมี 1,070.00            1,070.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.ไฮโดรโปรดักส์ เอ็กเซล
เล้นท์
1,070.-

 บจก.ไฮโดรโปรดักส์ เอ็กเซล
เล้นท์
1,070.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 33/61 ลงวนัที่ 
24 พฤศจิกายน 2560

32 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ่านวน 5 รายการ

13,190.00           13,190.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านอุดมทรัพย์
13,190.-

 ร้านอุดมทรัพย์
13,190.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 34/61 ลงวนัที่ 
30 พฤศจิกายน 2560



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2560
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1 

33 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 36 รายการ 97,916.00           97,916.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านชัยรุ่งเรือง
97,916.-

 ร้านชัยรุ่งเรือง
97,916.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

เลขที่ 35/61 ลงวนัที่ 
30 พฤศจิกายน 2560

34 จัดซ้ือตู้ดูดควนั (Fume Hood) 
ต่าบลประชาธปิตัย์ อ่าเภอธญับรีุ 
จังหวดัปทมุธานี 1 ตู้

450,000.00         450,000.00      เฉพาะเจาะจง  1.บจก.กิบไทย/ราคาที่เสนอ
 444,000.- บาท
2.บจก.นีโอแลบ อินเตอร์
เนชั่นแนล/ราคาที่เสนอ 
459,993.- บาท

 บจก.กิบไทย/ราคาที่ซ้ือ
444,000.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

สัญญาเลขที่ 8/2561 ลง
วนัที่ 21 พฤศจิกายน 

2561



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2560
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1 

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ รายการหมึก
พมิพ ์6 รายการ

         941,320.00       941,320.00 สอบราคา  1.บจก.สหธกุิจ/ราคาที่เสนอ
791,361.30 บาท (เสนอ
ราคา 6 รายการ)
2.บจก.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์
ปอเรชั่น (มหาชน) /ราคาที่
เสนอ 
787,513.58 บาท (เสนอ
ราคา 6 รายการ)
3.บจก.คอมพวิเตอร์ โปรดักส์
 ยูไนเต็ด/ราคาที่เสนอ 
277,879.- บาท (เสนอ 2 
รายการ)

1.บจก.สหธกุิจ/ราคาที่ซ้ือ
100,164.84 บาท (ชนะ
ราคาจ่านวน 1 รายการ)
บจก.คอมพวิเตอร์ โปรดักศ์ 
ยูไนเต็ด/ราคาที่ซ้ือ
171,114.50 บาท (ชนะ
ราคาจ่านวน 1 รายการ)
3.บจก.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์
ปอเรชั่น (มหาชน) /ราคาที่ซ้ือ
232,461.78 บาท (ชนะ
ราคาจ่านวน 3 รายการ)
*ยกเลิกจ่านวน 1 รายการ

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

1.สัญญาเลขที่ 1/2561 
ลงวนัที่ 6 พฤศจิกายน 

2561
2.สัญญาเลขที่ 2/2561 
ลงวนัที่ 7 พฤศจิกายน 

2561
3.สัญญาเลขที่ 3/2561 
ลงวนัที่ 20 พฤศจิกายน 

2561

2 จ้างเหมาบ่ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

         142,800.00       142,800.00 สอบราคา  1.บจก.ซี.พ.ีฟาซิลิต้ี แมเนจ
เม้นท ์/ราคาที่เสนอ
101,227.35 บาท
2.บจก.พรอสเพอร์ แมเนจ
เม้นต์ (2014)/ราคาที่เสนอ
114,243.90 บาท

 บจก.ซี.พ.ีฟาซิลิต้ี แมเนจ
เม้นท ์/ราคาที่จ้าง 
101,227.35 บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

สัญญาเลขที่ 4/2561 ลง
วนัที่ 20 พฤศจิกายน 

2561



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2560
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1 

3 จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เส้ือผ้า
ผู้ปว่ย ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ.
2561

       1,050,600.00     1,050,600.00 สอบราคา  หจก.บากกอก ลอนดร้ี/
ราคาที่เสนอ 1,054,500.-

 หจก.บากกอก ลอนดร้ี/
ราคาที่จ้าง 1,054,500.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

สัญญาเลขที่ 5/2561 ลง
วนัที่ 16 พฤศจิกายน 

2561

4 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยั
 ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

       7,325,388.00     7,325,388.00 วธิพีเิศษ  องค์การทหารผ่านศึกใน
พระบรมราชูปถัมป์/ราคาที่
เสนอ 7,325,388.- บาท

 องค์การทหารผ่านศึกใน
พระบรมราชูปถัมป์/ราคาที่
จ้าง 7,325,388.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

สัญญาเลขที่ 10/2561 
ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน 

2561



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2560
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1 

1 จ้างเหมาบริการท่าความสะอาด 
ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

       3,213,376.00     3,213,376.00 ประกวด
ราคา 

E-Bidding

 1. บจก.เค.เอส.ซี.คลีนนิ่ง
เซอร์วสิ/ราคาที่เสนอ 
2,746,476.- บาท

 บจก.เค.เอส.ซี.คลีนนิ่ง
เซอร์วสิ/ราคาที่จ้าง 
2,746,476.-

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

สัญญาเลขที่ 6/2561 ลง
วนัที่ 17 พฤศจิกายน 

2561

2 จัดซ้ือโต๊ะวทิยาศาสตร์ พร้อมติดต้ัง
ทอ่ระบายน้่าทิ้ง ต่าบลประชาธปิตัย์ 
อ่าเภอธญับรีุ จังหวดัปทมุธานี 1 ชุด

         450,000.00       450,000.00 ประกวด
ราคา 

E-Bidding

1. บริษทั นีโอแลบ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ่ากัด/ราคาที่
เสนอ 241,231.50 บาท
2. บริษทั ไบโอเทค แอนด์ 
ไซแอนทฟิคิ จ่ากัด/ราคาที่
เสนอ 229,000.- บาท
3.บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอน
ติฟคิ จ่ากัด/ราคาที่เสนอ 
369,150.- บาท
4.บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอ
เบลิ จ่ากัด/ราคาที่เสนอ 
321,000.- บาท
5.บริษทั เค.เอส.พ ีอ๊อคต้า
เทค จ่ากัด /ราคาที่เสนอ 
358,000.- บาท

บริษทั ไบโอเทค แอนด์ ไซ
แอนทฟิคิ จ่ากัด/ราคาที่ซ้ือ 
229,000.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

สัญญาเลขที่ 7/2561 ลง
วนัที่ 16 พฤศจิกายน 

2561



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2560
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่1 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1 

3 จ้างเหมาบริการปรับปรุงภมูิทศัน์ 
(ดูแลต้นไม,้สวนหย่อม,สนามหญ้า) 
ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

       2,200,000.00     2,200,000.00 ประกวด
ราคา 

E-Bidding

 บจก.พ.ีเอส.ทโีฮมเซอร์วสิ/
ราคาที่เสนอ 1,923,720.- 
บาท

 บจก.พ.ีเอส.ทโีฮมเซอร์วสิ/
ราคาที่จ้าง 1,923,720.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

สัญญาเลขที่ 9/2561 ลง
วนัที่ 17 พฤศจิกายน 

2561

4 จัดซ้ือเคร่ืองแก๊สโครมาโตกราฟ        3,500,000.00     3,300,000.00 ประกวด
ราคา 

E-Bidding

 1.บจก.เวลิด์เทค เอ็นเตอร์
ไพร์/ราคาที่เสนอ 
3,290,250.- บาท
2.บจก.เอ็นซีพเีทคโนโลยี/่
ราคาที่เสนอ 3,295,000.- 
บาท

 บจก.เวลิด์เทค เอ็นเตอร์
ไพร์/ราคาที่ซ้ือ 3,290,250.-
 บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

สัญญาเลขที่ 11/2561 
ลงวนัที่ 20 พฤศจิกายน 

2561

5 จัเซ้ือเคร่ืองสกัดสารและเตรียม
ตัวอย่างอัตโนมัติ

       2,461,000.00     2,461,000.00 ประกวด
ราคา 

E-Bidding

 1. บจก.ฟอร์จูน ไซแอนทิ
ฟคิ/ราคาที่เสนอ 
2,075,800.- บาท
2.บจก.เวลิด์เทค เอ็นเตอร์
ไพร์/ราคาที่เสนอ 
2,455,000.- บาท
3.บจก.บมู เทคโนโลยี/ราคา
ที่เสนอ 2,460,000.- บาท

 บจก.ฟอร์จูน ไซแอนทฟิคิ/
ราคาที่ซ้ือ 2,075,800.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก่าหนดและราคาต่่าสุด

สัญญาเลขที่ 12/2561 
ลงวนัที่ 27 พฤศจิกายน 

2561


