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

ในการซ้ือหรอืจ้าง
1 จัดซ้ือวสัดุกํอสร๎าง จ านวน 14 

รายการ (งปม.)
           41,098.70         41,098.70 เฉพาะเจาะจง  บจก.วสัดุและวศิวภณัฑ์

/ราคาที่เสนอ 41,098.70 
บาท

 บจก.วสัดุและวศิวภณัฑ์
/ราคาที่ซ้ือ 41,098.70 บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 36/61 ลงวนัที่ 
1 ธนัวาคม 2560

2 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (งปม.)             4,817.92 4,817.92          เฉพาะเจาะจง  บมจ.ซี โอ แอล
/ราคาที่เสนอ 4,817.92 บาท

 บมจ.ซี โอ แอล
/ราคาที่ซ้ือ 4,817.92 บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 37/61 ลงวนัที่ 
1 ธนัวาคม 2560

3 จัดซ้ือวสัดุงานบา๎นงานครัว (งปม.)             1,700.00 1,700.00          เฉพาะเจาะจง  ร๎ายชับรํุงเรือง
/ราคาที่เสนอ 1,700.- บาท

 ร๎ายชับรํุงเรือง
/ราคาที่ซ้ือ 1,700.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 38/61 ลงวนัที่ 
1 ธนัวาคม 2560

4 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน 14
 รายการ (งปม.)

           99,563.50 99,563.50        เฉพาะเจาะจง  ร๎ายเสริมศิริ ซัพพลาย
/ราคาที่เสนอ 99,563.50 
บาท

 ร๎ายเสริมศิริ ซัพพลาย
/ราคาที่ซ้ือ 99,563.50 บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 39/61 ลงวนัที่ 
6 ธนัวาคม 2560

5 จ๎างเหมาบริการติดต้ังฟิมล์กรองแสง
อาคาร (งปม.)

           32,510.00 32,510.00        เฉพาะเจาะจง  ร๎านชัยรํุงเรือง
/ราคาที่เสนอ 32,510.- บาท

 ร๎านชัยรํุงเรือง
/ราคาที่จ๎าง 32,510.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 40/61 ลงวนัที่ 
6 ธนัวาคม 2560

6 จ๎างเหมาเปล่ียนสารกรองเคร่ืองผลิต
น้ า (งปม.)

           24,032.20 24,032.20        เฉพาะเจาะจง บจก.ไฮโดรโปรดักส์ เอ็กเซล
เล๎นท์
/ราคาที่เสนอ 24,032.20 
บาท

บจก.ไฮโดรโปรดักส์ เอ็กเซล
เล๎นท์
/ราคาที่จ๎าง 24,032.20 บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 41/61 ลงวนัที่ 
6 ธนัวาคม 2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2560
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่3 เดอืน มกราคม 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 ธันวาคม 2560
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่3 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1 

7 จ๎างเหมาซํอมแซมลิฟต์โดยสาร             4,280.00 4,280.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.ธสิเซํนกรุ๏ป เอลลิเว
เตอร์
/ราคาที่เสนอ 4,280.- บาท

 บจก.ธสิเซํนกรุ๏ป เอลลิเว
เตอร์
/ราคาที่จ๎าง 4,280.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 42/61 ลงวนัที่ 
6 ธนัวาคม 2560

8 จัดซ้ืออุปกรณ์ GPS ส าหรับรถต๎ู
พยาบาลพร๎อมติดต้ัง

           11,556.00 11,556.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.โกลจีพเีอส
/ราคาที่เสนอ 11,556.- บาท

 บจก.โกลจีพเีอส
/ราคาที่ซ้ือ 11,556.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 43/61 ลงวนัที่ 
6 ธนัวาคม 2560

9 จ๎างเหมาบริการท าปา้ยไวนิล                535.00 535.00            เฉพาะเจาะจง  หจก.ปลายฟา้วจิิตรศิลป์
/ราคาที่เสนอ 535.- บาท

 หจก.ปลายฟา้วจิิตรศิลป์
/ราคาที่จ๎าง 535.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 44/61 ลงวนัที่ 
6 ธนัวาคม 2560

10 จัดซ้ือวสัดุม านักงาน 6 รายการ 8,430.00            8,430.00          เฉพาะเจาะจง  นางสาวลัดดาวลัย์ จินดา
ชวลิตกุล
/ราคาที่เสนอ 8,430.- บาท

 นางสาวลัดดาวลัย์ จินดา
ชวลิตกุล
/ราคาที่ซ้ือ 8,430.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 45/61 ลงวนัที่ 
6 ธนัวาคม 2560

11 จ๎างเหมาบริการท าถุงซิบและถุงหวิ 46,800.00           46,800.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.กอบทอง
/ราคาที่เสนอ 46,800 บาท

 บจก.กอบทอง
/ราคาที่จ๎าง 46,800 บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 46/61 ลงวนัที่ 
6 ธนัวาคม 2560

12 จ๎างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟท์
โดยสาร ตึกอ านวยการ

49,220.00           49,220.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.ธสิเซํนกรุ๏ป เอลลิเว
เตอร์ (ประเทศไทย)
/ราคาที่เสนอ 49,220 บาท

 บจก.ธสิเซํนกรุ๏ป เอลลิเว
เตอร์ (ประเทศไทย)
/ราคาที่จ๎าง 49,220 บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 47/61 ลงวนัที่ 
8 ธนัวาคม 2560



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2560
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่3 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1 

13 จ๎างเหมาบริการรถต๎ูโดยสาร จาก
สนามบนิเชียงใหมํ - โรงแรมแกรน์ววิ

4,000.00            4,000.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกาศ หวัค า
/ราคาที่เสนอ 4,000 บาท

 นายประกาศ หวัค า
/ราคาที่จ๎าง 4,000 บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 48/61 ลงวนัที่ 
10 ธนัวาคม 2560

14 จัดซ้ือวสัดุกํอสร๎าง 16 รายการ 67,977.59           67,977.59        เฉพาะเจาะจง  บจก.วสัดุและวศิวภณัฑ์
/ราคาที่เสนอ 67,977.59 
บาท

 บจก.วสัดุและวศิวภณัฑ์
/ราคาที่ซ้ือ 67,977.59 บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 48/61 ลงวนัที่ 
12 ธนัวาคม 2560

15 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 3 รายการ 24,182.00           24,182.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.ไทยยูนิบรอส
/ราคาที่เสนอ 24,182.- บาท

 บจก.ไทยยูนิบรอส
/ราคาที่ซ้ือ 24,182.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 49/61 ลงวนัที่ 
12 ธนัวาคม 2560

16 จ๎างเหมาบริการซํอมเคร่ืองเอกซเรย์ 15,000.00           15,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.ซี.เอ็ม.ซี ไบโอเทค็
/ราคาที่เสนอ 15,000.- บาท

 บจก.ซี.เอ็ม.ซี ไบโอเทค็
/ราคาที่จ๎าง 15,000.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 50/61 ลงวนัที่ 
12 ธนัวาคม 2560

17 จัดซ้ือวสัดุงานบา๎นงานครัว 1,268.95            1,268.95          เฉพาะเจาะจง  บมจ.ซี โอ แอล
/ราคาที่เสนอ 1,268.95 บาท

 บมจ.ซี โอ แอล
/ราคาที่ซ้ือ 1,268.95 บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 51/61 ลงวนัที่ 
12 ธนัวาคม 2560



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2560
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่3 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1 

18 จัดซ้ือกระเปา๋เอกสาร 9,886.80            9,886.80          เฉพาะเจาะจง  บจก.เจ.พ.ีเอ็น.กรุ๏ป
/ราคาที่เสนอ 9,886.80 บาท

 บจก.เจ.พ.ีเอ็น.กรุ๏ป
/ราคาที่ซ้ือ 9,886.80 บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 53/61 ลงวนัที่ 
12 ธนัวาคม 2560

19 จ๎างเหมาบริการซํอมเคร่ืองตรวจ
คล่ืนไฟฟา้หวัใจ (EKG)

2,500.00            2,500.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.เอเชีย เฮลท ์พลัส
/ราคาที่เสนอ 2,500.- บาท

 บจก.เอเชีย เฮลท ์พลัส
/ราคาที่จ๎าง 2,500.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 54/61 ลงวนัที่ 
13 ธนัวาคม 2560

20 จ๎างเหมาท าแผํนปา้ยไวนิล 5 ส. 1,498.00            1,498.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.ปลายฟา้วจิิตรศิลป์
/ราคาที่เสนอ 1,498.- บาท

 หจก.ปลายฟา้วจิิตรศิลป์
/ราคาที่จ๎าง 1,498.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 55/61 ลงวนัที่ 
15 ธนัวาคม 2560

21 จัดซ้ือวสัดุงานบา๎นงานครัว (งปม.) 9,380.00            9,380.00          เฉพาะเจาะจง  ร๎านศรีชัยพานิช
/ราคาที่เสนอ 9,380.- บาท

 ร๎านศรีชัยพานิช
/ราคาที่เสนอ 9,380.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 56/61 ลงวนัที่ 
15 ธนัวาคม 2560

22 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 3,210.00            3,210.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.แพนโต๎ไทย
/ราคาที่เสนอ 3,210.- บาท

 บจก.แพนโต๎ไทย
/ราคาที่ซ้ือ 3,210.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 57/61 ลงวนัที่ 
15 ธนัวาคม 2560



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2560
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่3 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1 

23 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน 30
 รายการ (งปม.)

81,979.12           81,979.12        เฉพาะเจาะจง  บจก.วสัดุและวศิวภณัฑ์
/ราคาที่เสนอ 81,979.12 
บาท

 บจก.วสัดุและวศิวภณัฑ์
/ราคาที่ซ้ือ 81,979.12 บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 58/61 ลงวนัที่ 
15 ธนัวาคม 2560

24 จ๎างเหมาบริการอัพเดทโปรแกรมBus
 - HosxP Activation

63,175.00           63,175.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บางกอก เมดิคอล 
ซอฟต์แวร์
/ราคาที่เสนอ 63,175.- บาท

 บจก.บางกอก เมดิคอล 
ซอฟต์แวร์
/ราคาที่จ๎าง 63,175.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 59/61 ลงวนัที่ 
15 ธนัวาคม 2560

25 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 3,480.00            3,480.00          เฉพาะเจาะจง  บจก. เจ ไอ บี
/ราคาที่เสนอ 3,480.- บาท

 บจก. เจ ไอ บี
/ราคาที่ซ้ือ 3,480.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 60/61 ลงวนัที่ 
15 ธนัวาคม 2560

26 จ๎างเหมาบริการรถต๎ูโดยสาร จาก
สถาบนัฯ - จังหวดัฉะเชิงเทรา วนัที่ 
22 ธนัวาคม 2561

2,850.00            2,850.00          เฉพาะเจาะจง  นายประกาศ หวัค า
/ราคาที่เสนอ 2,850.- บาท

 นายประกาศ หวัค า
/ราคาที่จ๎าง 2,850.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 61/61 ลงวนัที่ 
20 ธนัวาคม 2560



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2560
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่3 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1 

27 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 3,427.21            3,427.21          เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอสที
/ราคาที่เสนอ 3,427.21 บาท

 หจก.เอ็นเอสที
/ราคาที่ซ้ือ 3,427.21 บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 62/61 ลงวนัที่ 
25 ธนัวาคม 2560

28 จ๎างเหมาบริการเก็บรวบรวมข๎อมูล 8,900.00            8,900.00          เฉพาะเจาะจง  นายศราวฒิุ บ าเพญ็ทาน
/ราคาที่เสนอ 8,900.- บาท

 นายศราวฒิุ บ าเพญ็ทาน
/ราคาที่จ๎าง 8,900.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 63/61 ลงวนัที่ 
25 ธนัวาคม 2560

29 จัดซ้ือวสัดุกํอสร๎าง 3 รายการ 19,250.00           19,250.00        เฉพาะเจาะจง  ร๎านชัยรํุงเรือง
/ราคาที่เสนอ 19,250.- บาท

 ร๎านชัยรํุงเรือง
/ราคาที่ซ้ือ 19,250.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 64/61 ลงวนัที่ 
27 ธนัวาคม 2560

30 จ๎างเหมาซํอมแซมหอ๎งน้ าฟื้นฟู 489,330.00         489,330.00      เฉพาะเจาะจง  1.นายพชิัย รํมไทรทอง
/ราคาที่เสนอ 489,330.- 
บาท
2.อคราช เทรดด้ิง/ราคาที่
เสนอ 495,155.- บาท

 นายพชิัย รํมไทรทอง
/ราคาที่จ๎าง 489,330.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 65/61 ลงวนัที่ 
28 ธนัวาคม 2560



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2560
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่3 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1 

31 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 94,510.00           94,510.00        เฉพาะเจาะจง  ร๎านศรีชัยพานิช
/ราคาที่เสนอ 94,510.- บาท

 ร๎านศรีชัยพานิช
/ราคาที่เสนอ 94,510.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 66/61 ลงวนัที่ 
28 ธนัวาคม 2560

32 จัดซ้ือวสัดุงานบา๎นงานครัว (งปม.) 1,483.00            1,483.00          เฉพาะเจาะจง  ร๎านศรีชัยพานิช
/ราคาที่เสนอ 1,483.- บาท

 ร๎านศรีชัยพานิช
/ราคาที่เสนอ 1,483.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 67/61 ลงวนัที่ 
28 ธนัวาคม 2560

33 จัดซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 1 รายการ 210,000.00         210,000.00      เฉพาะเจาะจง  บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์
/ราคาที่เสนอ 210,000.- 
บาท

 บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์
/ราคาที่เสนอ 210,000.- 
บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 68/61 ลงวนัที่ 
28 ธนัวาคม 2560

34 จ๎างเหมาบริการเก็บรวบรวมข๎อมูล 61,350.00           61,350.00        เฉพาะเจาะจง  นางสาวสุกัญญา อินสุตา 
/ราคาที่เสนอ 61,350.- บาท

 นางสาวสุกัญญา อินสุตา 
/ราคาที่จ๎าง 61,350.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 69/61 ลงวนัที่ 
28 ธนัวาคม 2560



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2560
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่3 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1 

35 จัดซ้ือวสัดุกํอสร๎าง 14 รายการ 71,719.00           71,719.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.วสัดุและวศิวภณัฑ์
/ราคาที่เสนอ 71,719.- บาท

 บจก.วสัดุและวศิวภณัฑ์
/ราคาที่ซ้ือ 71,719.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 70/61 ลงวนัที่ 
29 ธนัวาคม 2560

36 จ๎างเหมาบริการรถต๎ูโดยสาร (วนัที่ 
8-10 มกราคม 2561)

10,500.00           10,500.00        เฉพาะเจาะจง  นายประกาศ หวัค า
/ราคาที่เสนอ 10,500.- บาท

 นายประกาศ หวัค า
/ราคาที่จ๎าง 10,500.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 71/61 ลงวนัที่ 
29 ธนัวาคม 2560

37 จ๎างเหมาบริการรถต๎ูโดยสาร (วนัที่ 
10 - 12 มกราคม 2561

10,500.00           10,500.00        เฉพาะเจาะจง  นายประกาศ หวัค า
/ราคาที่เสนอ 10,500.- บาท

 นายประกาศ หวัค า
/ราคาที่จ๎าง 10,500.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 72/61 ลงวนัที่ 
29 ธนัวาคม 2560

38 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 6 รายการ 8,730.00            8,730.00          เฉพาะเจาะจง  นางสาวลัดดาวลัย์ จินดา
ชวลิตกุล
/ราคาที่เสนอ 8,730.- บาท

 นางสาวลัดดาวลัย์ จินดา
ชวลิตกุล
/ราคาที่ซ้ือ 8,730.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

เลขที่ 73/61 ลงวนัที่ 
29 ธนัวาคม 2560



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2560
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่3 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1 

39 จัดซ้ือยา Metadoxine 500 มล. 
ชนิดเม็ด

1,200,000.00       1,200,000.00    เฉพาะเจาะจง  บจก.แปซิฟคิ แฮลซ์แคร์ 
(ไทยแลนด์)/ราคาที่เสนอ 
1,200,000.- บาท

 บจก.แปซิฟคิ แฮลซ์แคร์ 
(ไทยแลนด์)/ราคาที่ซ้ือ 
1,200,000.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

สัญญาเลขที่ 14/2561 
ลงวนัที่ 18 ธนัวาคม 

2560

40 จัดซ้ือยา Agomelatime 25 มล. 
ชนิดเม็ด จ านวน 450 กลํอง (1/28 
เม็ด)

736,695.00         736,695.00      เฉพาะเจาะจง  บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)
/ราคาที่เสนอ 736,695.- 
บาท

 บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)
/ราคาที่ซ้ือ 736,695.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

สัญญาเลขที่ 15/2561 
ลงวนัที่ 27 ธนัวาคม 

2560

41 จ๎างบริการท างาน ผ๎ูประสานงาน
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แก๎ปญัหาพื้นที่ปลูกฝ่ินอยํางยั่งยืน

228,000.00         228,000.00      เฉพาะเจาะจง  นางสาวคนึงรัตน ล้ีวทิยา
/ราคาที่เสนอ 228,000.- 
บาท

 นางสาวคนึงรัตน ล้ีวทิยา
/ราคาที่ซ้ือ 228,000.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

สัญญาเลขที่ 16/2561 
ลงวนัที่ 28 ธนัวาคม 

2560



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

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2560
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

วันที ่3 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1 

1 จ๎างเหมาบริการถํายเอกสารพร๎อม
เคร่ืองถําย จ านวน 2 ชุด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

756,000.00         756,000.00      สอบราคา  บจก.พ.ีซี.ไอ (1993)
/ราคาที่เสนอ 756,000.- 
บาท

 บจก.พ.ีซี.ไอ (1993)
/ราคาที่ซ้ือ 756,000.- บาท

รายละเอียดตรงตามที่
ก าหนดและราคาต่ าสุด

สัญญาเลขที่ 13/2561 
ลงวนัที่ 14 ธนัวาคม 

2560


