
ล ำดับ ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือ

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 8,990 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 8,990   บาท

บริษัท ธนำบุตร จ ำกัด บริษัท ธนำบุตร จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 29,419.65 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 29,419.65 บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 975 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 975 บาท

25/2566 (19 ม.ค. 66)

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ปากกาหมึกเจล 975.00            975.00            เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 26/2566 (25 ม.ค. 66)

2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์บัตรพลาสติก แบบ

หน้าเดียว

29,419.65        29,419.65        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม

สรุปผลการจัดซ้ือในรอบเดือน มกราคม 2566

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  6  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

1 จัดซ้ือกล่องพลาสติก จ านวน 30 ใบ 8,990.00         8,990.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 24/2566 (19 ม.ค. 66)



ล ำดับ ท่ี งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรจ้ำง

หจก. เคดีเอสซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส หจก. เคดีเอสซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

ราคาท่ีเสนอ 4,100 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 4,100  บาท

นายเสกสรร  ดวงสีแก้ว นายเสกสรร  ดวงสีแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 3,750 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 3,750  บาท

หจก. เคดีเอสซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส หจก. เคดีเอสซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

ราคาท่ีเสนอ 7,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 7,000 บาท

ร้านชุติมาตรายาง ร้านชุติมาตรายาง

ราคาท่ีเสนอ 2,230 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 2,230 บาท

บริษัท ส านักงานสถาปนิกกวางทอง จ ากัด บริษัท ส านักงานสถาปนิกกวางทอง จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 332,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 332,000 บาท

บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 5,885 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 5,885 บาท

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  6  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

1 จ้างซ่อมแซมโถปัสสวะชาย อาคาร 3 ช้ัน 2

2 จ้างท าป้ายไวนิล 3,750.00         3,750.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 64/2566 (12 ม.ค. 66)

4,100.00         4,100.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 62/2566 (9 ม.ค. 66)

69/2566 (17 ม.ค. 66)

4 จ้างท าตรายาง 2,230.00         2,230.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 70/2566 (18 ม.ค. 66)

3 จ้างซ่อมแซมกระเบ้ืองพ้ืนห้องน้ า 7,000.00         7,000.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม

71/2566 (19 ม.ค. 66)5 จ้างซ่อมแซมห้องประชุมส านักงานเลขานุการ

กรม อาคาร 3 ช้ัน 2

332,000.00      332,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม

เสนอราคาเหมาะสม 72/2566 (23 ม.ค. 66)6 จ้างติดต้ังอุปกรณ์ Inverter 5,885.00         5,885.00         เฉพาะเจาะจง



ล ำดั
บ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

บจก. เอวี เทค ซีลเต็มส์ บจก. เอวี เทค ซีลเต็มส์ มีคุณสมบัติและ

ข้อเสนอทาง

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วน

สสก 4/2566 (16 ม.ค. 66)

2 ซ้ือขายเคร่ืองบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ 

แบบ 3 เข็ม
840,000.00           840,000.00          ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)  

3 ซ้ือจอแสดงภาพ LED พร้อมติดต้ัง 1,284,000.00        1,284,000.00        ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)  

หจก. ท็อปเทค โปรดักส์

 แอนด์เซอร์วิส

หจก. ท็อปเทค โปรดักส์ 

แอนด์เซอร์วิส

มีคุณสมบัติและ

ข้อเสนอทาง

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วน

สสก 3/2566 (6 ม.ค. 66)

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  6  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (สัญญาซ้ือ)

1 ซ้ือขายตู้ควบคุมอุณภูมิและความช้ืน 799,290.00           799,290.00          ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)  

บจก. ดีดีซี ดิสทริบิวช่ัน บจก. ดีดีซี ดิสทริบิวช่ัน มีคุณสมบัติและ

ข้อเสนอทาง

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วน

สสก 2/2566 (6 ม.ค. 66)

บจก. อินฟอร์เมช่ัน 

เซอร์วิส แอนด์ คอนซีล

แทนท์

บจก. อินฟอร์เมช่ัน 

เซอร์วิส แอนด์ คอนซีล

แทนท์

มีคุณสมบัติและ

ข้อเสนอทาง

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วน

สสก 5/2566 (24 ม.ค. 66)4 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 8 

รายการ
9,500,000.00        9,500,000.00        ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)  



ล ำดั
บ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

 บริษัท พราวด์ อคาเดมิกซ์  บริษัท พราวด์ อคาเดมิกซ์

 ราคาท่ีเสนอ 475,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  475,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

สสก 9/2566 (16 ม.ค. 66)

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (สัญญาจ้าง)

1 จ้างพัฒนาระบบบริการย่ืนค าขอ
อนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา) 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและ

ส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย
 พ.ศ. 2542 (E - Service)

475,000.00      475,000.00      เฉพาะเจาะจง






