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

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 5,243 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 5,243 บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 33,084.40 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 33,084.40 บาท

ร้ำน เดอะเบสท์ ร้ำน เดอะเบสท์

ราคาท่ีเสนอ 3,584 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 3,584 บาท

บริษัท พันแสนสิริ จ ำกัด บริษัท พันแสนสิริ จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 26,750 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 26,750 บาท

ร้ำน เดอะเบสท์ ร้ำน เดอะเบสท์

ราคาท่ีเสนอ 16,150 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 16,150 บาท

เสนอราคาเหมาะสม 41/2565 (20 เม.ย. 65)

5 จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ส าหรับป้องกันและ

ท าความสะอาด จ านวน 6 รายการ

16,150.00       16,150.00       เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 42/2565 (22 เม.ย. 65)

4 จัดซ้ือสเปรย์ จ านวน 500 ช้ิน 26,750.00       26,750.00       เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการจัดซ้ือในรอบเดือน เมษายน 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  2  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

เสนอราคาเหมาะสม  40/2565 (11 เม.ย. 65)

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 16 รายการ 5,243.00         5,243.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 38/2565 (8 เม.ย. 65)

2 จัดซ้ือวัสดุงานช่าง 10 รายการ 33,084.40       33,084.40       เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 39/2565 (11 เม.ย. 65)

3 จัดซ้ือถ่าน ขนาด C จ านวน 128 ก้อน 3,584.00         3,584.00         เฉพาะเจาะจง



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
 บริษัท พาวเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง (2003)  บริษัท พาวเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง (2003)

 ราคาท่ีเสนอ 5,778 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 5,778 บาท
 ว่าท่ี ร.ต.หญิงเบญจมาศ วิกล  ว่าท่ี ร.ต.หญิงเบญจมาศ วิกล

 ราคาท่ีเสนอ 93,900 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 93,900  บาท

 นางสาวธัญสิริ ชูประพันธ์  นางสาวธัญสิริ ชูประพันธ์

 ราคาท่ีเสนอ 93,900 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  93,900 บาท

 นายฐณเมศร์ สุทธิทัศนาโรจน์  นายฐณเมศร์ สุทธิทัศนาโรจน์

 ราคาท่ีเสนอ 93,900 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 93,900 บาท

 นางสาวรัตนาพร คนหลัก  นางสาวรัตนาพร คนหลัก

 ราคาท่ีเสนอ 93,900 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 93,900 บาท

 นางสาวดุษฎี รักตะสิงห์  นางสาวดุษฎี รักตะสิงห์

 ราคาท่ีเสนอ 120,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 120,000 บาท

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  2  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

76/2565 (1 เม.ย. 65)2 จ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงาน

ประจ าส านักงาน ด้านงานพัสดุ 

จ านวน 1 คน

93,900.00     93,900.00       เฉพาะเจาะจง

1 จ้างท าโล่ประกาศเกียรติคุณคนดี

ศรีกรมฯ ประจ าปี พ.ศ. 2565

5,778.00       5,778.00         75/2565 (1 เม.ย. 65)เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

120,000.00      

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

79/2565 (1 เม.ย. 65)

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

80/2565 (1 เม.ย. 65)6 จ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงาน

ประจ าส านักงาน ด้านงาน

ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและ

ให้ค าปรึกษาด้านการเงินการคลัง

จ านวน 1 คน

120,000.00   

78/2565 (1 เม.ย. 65)

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

เฉพาะเจาะจง93,900.00       93,900.00     77/2565 (1 เม.ย. 65)

เฉพาะเจาะจง

5 จ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงาน

ประจ าส านักงาน ด้านงานการเงิน

และบัญชี จ านวน 1 คน

93,900.00     93,900.00       เฉพาะเจาะจง

4 จ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงาน

ประจ าส านักงาน ด้านงานบริหาร

ท่ัวไป จ านวน 1 คน

93,900.00     93,900.00       เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

จ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงาน

ประจ าส านักงาน ด้านงานบริหาร

ท่ัวไป จ านวน 1 คน

3



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  2  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 นายชุติกาญจน์ อธิวันดี  นายชุติกาญจน์ อธิวันดี

 ราคาท่ีเสนอ 93,900 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 93,900 บาท

 นายศิริศักด์ิ จ าปาศิริ  นายศิริศักด์ิ จ าปาศิริ

 ราคาท่ีเสนอ 93,900 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 93,900  บาท

 นางสาวเบญจวรรณ อรัณยะนาค  นางสาวเบญจวรรณ อรัณยะนาค

 ราคาท่ีเสนอ 93,900 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  93,900 บาท

 นางสาวสุกัญญา วรรณเชฐอิสรา  นางสาวสุกัญญา วรรณเชฐอิสรา

 ราคาท่ีเสนอ 93,900 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 93,900 บาท

 นางสาวทิพาพร แตงทอง  นางสาวทิพาพร แตงทอง

 ราคาท่ีเสนอ 93,900 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 93,900 บาท

 นายชัยเดช สิงห์สม  นายชัยเดช สิงห์สม

 ราคาท่ีเสนอ 93,900 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 93,900 บาท

เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

86/2565 (1 เม.ย. 65)

11 จ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงาน

ประจ าส านักงาน ด้านงานธุรการ 

จ านวน 1 คน

93,900.00     93,900.00       เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

85/2565 (1 เม.ย. 65)

12 จ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงาน

ประจ าส านักงาน ด้านงานบริหาร

ท่ัวไป จ านวน 1 คน

93,900.00     93,900.00       

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

81/2565 (1 เม.ย. 65)

8 จ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงาน

ประจ าส านักงาน ด้านงานช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 คน

93,900.00     93,900.00       เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

82/2565 (1 เม.ย. 65)

7 จ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงาน

ประจ าส านักงาน ด้านงานช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 คน

93,900.00     93,900.00       เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

83/2565 (1 เม.ย. 65)

10 จ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงาน

ประจ าส านักงาน ด้านงานบริหาร

ท่ัวไป จ านวน 1 คน

93,900.00     93,900.00       เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

84/2565 (1 เม.ย. 65)

9 จ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงาน

ประจ าส านักงาน ด้านงานบริหาร

ท่ัวไป จ านวน 1 คน

93,900.00     93,900.00       เฉพาะเจาะจง



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  2  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 นายนนทนันท์ อารมณ์ฤทธ์ิ  นายนนทนันท์ อารมณ์ฤทธ์ิ

 ราคาท่ีเสนอ 93,900 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 93,900 บาท

 นางสาวทิพาพร แตงทอง  นางสาวทิพาพร แตงทอง

 ราคาท่ีเสนอ 5,760 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 5,760 บาท

 นายณัฐพงศ์ อิศรพันธ์  นายณัฐพงศ์ อิศรพันธ์

 ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 4,500 บาท

 บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ากัด  บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ากัด

 ราคาท่ีเสนอ 1,995 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 1,995 บาท

 บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ากัด  บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ากัด

 ราคาท่ีเสนอ 1,995 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 1,995 บาท

 บริษัท เอทริปเป้ิล เอ็ม แอดเวอร์ไท

ซ่ิง จ ากัด

 บริษัท เอทริปเป้ิล เอ็ม แอดเวอร์ไทซ่ิง 

จ ากัด

 ราคาท่ีเสนอ 1,016.50 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 1,016.50 บาท

 บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ากัด  บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ากัด

 ราคาท่ีเสนอ 4,012.50 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 4,012.50 บาท

 ว่าท่ี ร.ต.หญิงเบญจมาศ วิกล  ว่าท่ี ร.ต.หญิงเบญจมาศ วิกล

 ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 3,000 บาท

 นายสน่ัน แผนเสือ  นายสน่ัน แผนเสือ

 ราคาท่ีเสนอ 3,500 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 3,500 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

95/2565 (12 เม.ย. 65)21 จ้างก าจัดเศษซากวัสดุท่ีช ารุด 3,500.00       3,500.00         เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

93/2565 (11 เม.ย. 65)

20 จ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ จ านวน 1 คน

3,000.00       3,000.00         เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

94/2565 (11 เม.ย. 65)

19 จ้างท าป้ายโฟมบอร์ด 4,012.50       4,012.50         เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

91/2565 (8 เม.ย. 65)

18 จ้างท าป้ายไวนิลส าหรับใช้ในการ

อบรม

1,016.50       1,016.50         เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

92/2565 (11 เม.ย. 65)

17 จ้างซ่อมแซมโทรศัพท์ส านักงาน   

(วสล.7110-008-0001/34)

1,995.00       1,995.00         เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

89/2565 (1 เม.ย. 65)

16 จ้างซ่อมแซมโทรศัพท์ส านักงาน 1,995.00       1,995.00         เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

90/2565 (7 เม.ย. 65)

15 จ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงานขับ

รถยนต์นอกเวลาราชการ

4,500.00       4,500.00         เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ

5,760.00       5,760.00         เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

88/2565 (1 เม.ย. 65)

13 จ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงาน

ประจ าส านักงาน ด้านงานบริหาร

ท่ัวไป จ านวน 1 คน

93,900.00     93,900.00       เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

87/2565 (1 เม.ย. 65)

14



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  2  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 นางราตรี พรหมคชสุต  นางราตรี พรหมคชสุต

 ราคาท่ีเสนอ 24,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 24,000 บาท

 บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ากัด  บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ากัด

 ราคาท่ีเสนอ 4,012.50 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 4,012.50 บาท

22 จ้างตกแต่งสถานท่ี เน่ืองพิธี

พระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ัน

สายสะพาย ประจ าปี 2564

24,000.00     24,000.00       เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

96/2565 (12 เม.ย. 65)

23 จ้างท าป้ายโฟมบอร์ด 4,012.50       4,012.50         เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

97/2565 (18 เม.ย. 65)



ล ำดั
บ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
 บจก. เมน คอนสทรัคช่ัน เซ็นเตอร์  บจก. เมน คอนสทรัคช่ัน เซ็นเตอร์

 ราคาท่ีเสนอ 890,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  890,000 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

สลก 17/2565 (11 เม.ย. 65)

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (สัญญาจ้าง)

1 จ้างก่อสร้างอาคารห้องน ้าส้าหรับ

ห้องประชุม อาคาร 2 ชั น 1

890,000.00      890,000.00      เฉพาะเจาะจง






