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

หจก. ชัชวาลย์แอร์คอนดิช่ัน หจก. ชัชวาลย์แอร์คอนดิช่ัน

ราคาท่ีเสนอ 18,564.50 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 18,564.50  บาท

หจก. ยูซัพพลายแอนด์เซอร์วิส หจก. ยูซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

ราคาท่ีเสนอ 100,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 100,000 บาท

บริษัท โฟกัส เทค จ ากัด บริษัท โฟกัส เทค จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 150,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 150,000 บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ากัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 2,000 บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ากัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 19,688 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 19,688 บาท

ร้านชุติมาตรายาง ร้านชุติมาตรายาง

ราคาท่ีเสนอ 1,540 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 1,540  บาท

เสนอราคาเหมาะสม 17/2566 (14 ธ.ค. 65)4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,000.00         2,000.00         เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาเหมาะสม 16/2566 (9 ธ.ค. 65)3 จัดซ้ือเคร่ืองเติมอากาศแบบกังหันตีน้ า 150,000.00      150,000.00      เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการจัดซ้ือในรอบเดือน ธันวาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  4  เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

1 จัดซ้ือคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ 18,564.50        18,564.50        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 14/2566 (9 ธ.ค. 65)

5 จัดซ้ือวัสดุงานช่าง 19,688.00        19,688.00        เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาเหมาะสม 15/2566 (9 ธ.ค. 65)

6 จ้างท าตรายาง 1,540.00         1,540.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 50/2566 (20 ธ.ค. 65)

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ 

(กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม)

100,000.00      100,000.00      เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาเหมาะสม 18/2566 (15 ธ.ค. 65)



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

บจก. ออโตเมช่ันเซอร์วิส บจก. ออโตเมช่ันเซอร์วิส

ราคาท่ีเสนอ 179,011 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 179,011  บาท

หจก. ธนาสุ เพรส หจก. ธนาสุ เพรส

ราคาท่ีเสนอ 19,661.25 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 19,661.25 บาท

นางสาวเสน่ห์นุช  เพ็ชรทอง นางสาวเสน่ห์นุช  เพ็ชรทอง

ราคาท่ีเสนอ 2,850 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 2,850 บาท

นางสาวเสน่ห์นุช  เพ็ชรทอง นางสาวเสน่ห์นุช  เพ็ชรทอง

ราคาท่ีเสนอ 858 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 858 บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ากัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 159,376.50 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 159,376.50 บาท

22/2566 (26 ธ.ค. 65)10 จัดซ้ือถ่านชาร์จโทรศัพท์ จ านวน 6 ก้อน 858.00            858.00            เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม

สรุปผลการจัดซ้ือในรอบเดือน ธันวาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  4  เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

จ านวน 3 รายการ (กลุ่มกฎหมายและ

จริยธรรม)

179,011.00      179,011.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 19/2566 (19 ธ.ค. 65)

เสนอราคาเหมาะสม 23/2566 (29 ธ.ค. 65)11 จัดซ้ือเคร่ืองอ่านบัตรระยะไกล พร้อม

ติดต้ัง

159,376.50      159,376.50      เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาเหมาะสม 21/2566 (26 ธ.ค. 65)

8 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 

(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

19,661.25        19,661.25        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 20/2566 (23 ธ.ค. 65)

9 จัดซ้ือพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ 2,850.00         2,850.00         เฉพาะเจาะจง



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

หจก. เคดีเอสซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส หจก. เคดีเอสซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

ราคาท่ีเสนอ 55,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 55,000  บาท

หจก. เคดีเอสซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส หจก. เคดีเอสซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

ราคาท่ีเสนอ 2,800 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 2,800 บาท

ร้านมรกตโฆษณา 15 ร้านมรกตโฆษณา 15

ราคาท่ีเสนอ 2,650 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 2,650 บาท

นายเสกสรร  ดวงสีแก้ว นายเสกสรร  ดวงสีแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 950 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 950 บาท

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  4  เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

1 จ้างซ่อมบ่อเกรอะ บริเวณอาคาร 2 55,000.00        55,000.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 45/2566 (6 ธ.ค. 65)

46/2566 (6 ธ.ค. 65)

3 จ้างปรับปรุงข้อมูลบอร์ดผู้บริหารกรม 2,650.00         2,650.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 48/2566 (13 ธ.ค. 65)

2 จ้างเดินสายสัญญาณโทรทัศน์ 2,800.00         2,800.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม

49/2566 (14 ธ.ค. 65)4 จ้างท าป้ายไววนิล 950.00            950.00            เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม



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

นางราตรี  พรหมคชสุต นางราตรี  พรหมคชสุต

ราคาท่ีเสนอ 21,200 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 21,200 บาท

หจก. เคดีเอส ซัพพลาย หจก. เคดีเอส ซัพพลาย

ราคาท่ีเสนอ 178,800 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 178,800 บาท

หจก. รวมพลเทรดด้ิง (2005) หจก. รวมพลเทรดด้ิง (2005)

ราคาท่ีเสนอ 30,206 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 30,206 บาท

นายปิติพัฒน์  พิทักทรัพยากร นายปิติพัฒน์  พิทักทรัพยากร

ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 1,800 บาท

ร้านพุ่มทอง (ส านักงานใหญ่) ร้านพุ่มทอง (ส านักงานใหญ่)

ราคาท่ีเสนอ 1,439.15 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 1,439.15 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

6 จ้างปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 3 ช้ัน 

5 (กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม)

56/2566 (27 ธ.ค. 65)8 จ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศ

พร้อมคนขับ จ านวน 1 คัน

1,800.00         1,800.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  4  เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

51/2566 (26 ธ.ค. 65)

7 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร 3 ช้ัน 7 30,206.00        30,206.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 55/2566 (27 ธ.ค. 65)

5 จ้างตกแต่งสถานท่ีลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ

21,200.00        21,200.00        เฉพาะเจาะจง

178,800.00      178,800.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 52/2566 (26 ธ.ค. 65)

เสนอราคาเหมาะสม 58/2566 (28 ธ.ค. 65)9 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (กลุ่ม

ตรวจสอบภายใน)

1,439.15         1,439.15         เฉพาะเจาะจง



ล ำดั
บ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  4  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (สัญญาซ้ือ)

1 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน

 7 รำยกำร

3,319,789.00        3,319,789.00       ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)  

บจก. คอมพ์แคส 

เทคโนโลยี

บจก. คอมพ์แคส 

เทคโนโลยี

มีคุณสมบัติและ

ข้อเสนอทำง

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วน

สลก 1/2566 (27 ธ.ค. 65)


















