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

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 2,950 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 2,950 บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 8,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 8,500 บาท

หจก.ชัชวำลย์ แอร์ คอนดิช่ัน หจก.ชัชวำลย์ แอร์ คอนดิช่ัน

ราคาท่ีเสนอ 33,350 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 33,350 บาท

หจก.พำวเวอร์กรีนไฟร์ เซฟต้ี หจก.พำวเวอร์กรีนไฟร์ เซฟต้ี

ราคาท่ีเสนอ 4,985 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 4,985 บาท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 1,334.97 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 1,334.97 บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 3,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 3,500 บาท

บริษัท แอลเอลิเวอร์เตอร์ จ ำกัด บริษัท แอลเอลิเวอร์เตอร์ จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 2,680 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน  2,680 บาท

เสนอราคาเหมาะสม 24/2565 (9 มี.ค. 65)

5 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผนรองรับ

ภาวะฉุกเฉิน "

1,334.97         1,334.97         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 25/2565 (9 มี.ค. 65)

4 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การใช้ความรู้และการ

ฝึกซ้อมหนีไฟเสมือนจริง

4,985.00         4,985.00         เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการจัดซ้ือในรอบเดือน มีนาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  4  เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

เสนอราคาเหมาะสม 23/2565 (7 มี.ค. 65)

1 จัดซ้ือกล่องพลาสติก 2,950.00         2,950.00         

3 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 

จ านวน 1 เคร่ือง

33,350.00        33,350.00        เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 21/2565 (1 มี.ค. 65)

2 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 เคร่ือง 8,500.00         8,500.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 22/2565 (4 มี.ค. 65)

7

เสนอราคาเหมาะสม 26/2565 (9 มี.ค. 65)

จัดซ้ืออุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร 2,680.00         2,680.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 28/2565 (11 มี.ค. 65)

6 จัดซ้ือแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) 

จ านวน 1 เคร่ือง

3,500.00         3,500.00         เฉพาะเจาะจง



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

สรุปผลการจัดซ้ือในรอบเดือน มีนาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  4  เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

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

บริษัท อินฟอร์เมช่ัน เซอร์วิส จ ำกัด บริษัท อินฟอร์เมช่ัน เซอร์วิส จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 246,100 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 246,100 บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 98,850.65 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 98,850.65 บาท

ร้ำน เดอะเบสท์ ร้ำน เดอะเบสท์

ราคาท่ีเสนอ 11,670 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 11,670 บาท

ร้ำน เดอะเบสท์ ร้ำน เดอะเบสท์

ราคาท่ีเสนอ 2,775 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน  2,775 บาท

ร้ำน เดอะเบสท์ ร้ำน เดอะเบสท์

ราคาท่ีเสนอ 13,870 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 13,870 บาท

บริษัท แอลเอลิเวอร์เตอร์ จ ำกัด บริษัท แอลเอลิเวอร์เตอร์ จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 29,960 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 29,960 บาท

8 จัดซ้ือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 246,100.00      246,100.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 29/2565 (14 มี.ค. 65)

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 98,850.65        98,850.65        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 30/2565 (15 มี.ค. 65)

เสนอราคาเหมาะสม 31/2565 (17 มี.ค. 65)10 จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ส าหรับป้องกัน 

และท าความสะอาด จ านวน 7 รายการ

11,670.00        11,670.00        เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาเหมาะสม 34/2565 (22 มี.ค. 65)13 จัดซ้ือบอร์ด CCB-7 ลิฟต์โดยสาร 29,960.00        29,960.00        เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาเหมาะสม 32/2565 (17 มี.ค. 65)

12 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรม

จิตอาสา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 จ านวน 5 รายการ

13,870.00        13,870.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 33/2565 (21 มี.ค. 65)

11 จัดซ้ือชุดตรวจ Antigen Test Kit 

(ATK) จ านวน 37 ชุด

2,775.00         2,775.00         เฉพาะเจาะจง



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

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 35,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน  35,000 บาท

บริษัท เคดีเอช ซัพพลำย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ำกัด

บริษัท เคดีเอช ซัพพลำย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 17,300 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 17,300 บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 49,826 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 49,826 บาท

สรุปผลการจัดซ้ือในรอบเดือน มีนาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  4  เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

14 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 เคร่ือง 35,000.00        35,000.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 35/2565 (28 มี.ค. 65)

36/2565 (29 มี.ค. 65)

16 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 

จ านวน 13 รายการ

49,862.00        49,862.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 37/2565 (31 มี.ค. 65)

15 จัดซ้ือฝาปิดท่อรางระบายน้ าชนิด

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมจัดวางฝาปิด

ท่อ

17,300.00        17,300.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
 หจก.มีตังค์ อิงค์เจ็ท  หจก.มีตังค์ อิงค์เจ็ท

 ราคาท่ีเสนอ 428 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 428 บาท
 นายพชร มณีแสงประทีป  นายพชร มณีแสงประทีป

 ราคาท่ีเสนอ 800 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 800  บาท

 หจก.พาวเวอร์กรีนไฟร์ เซฟต้ี  หจก.พาวเวอร์กรีนไฟร์ เซฟต้ี

 ราคาท่ีเสนอ 1,048.60 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  1,048.60 บาท

 บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ากัด  บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ากัด

 ราคาท่ีเสนอ 1,995 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 1,995 บาท

 ร้าน เดอะเบสท์  ร้าน เดอะเบสท์

 ราคาท่ีเสนอ 2,610 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 2,610 บาท

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  4  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2565 

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
62/2565 (1 มี.ค. 65)2 จ้างซ่อมแซมเก้าอ้ีส านักงาน 800.00         800.00        เฉพาะเจาะจง

1 จ้างท าป้ายไวนิลประกอบการ

อบรมอพยพหนีไฟ
428.00         428.00        

5 จ้างท าป้ายคนดีศรีกรม 2,610.00       

64/2565 (15 มี.ค. 65)

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง1,048.60      1,048.60       63/2565 (9 มี.ค. 65)

2,610.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
65/2565 (18 มี.ค. 65)

61/2565 (1 มี.ค. 65)

4 จ้างซ่อมโทรศัพท์ของกลุ่มพัฒนา

ระบบบริหาร
1,995.00       1,995.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

จ้างบรรจุสารเคมีในถังดับเพลิง

และเปล่ียนเกจวัดของถังดับเพลิง
3

เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  4  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2565 

 นางสาวธัญสิริ ชูประพันธ์  นางสาวธัญสิริ ชูประพันธ์

 ราคาท่ีเสนอ 1,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 1,000 บาท

 บจก.เอทริปเป้ิล เอ็ม แอดเวอร์ไท

ซ่ิง มีเดีย

 บจก.เอทริปเป้ิล เอ็ม แอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย

 ราคาท่ีเสนอ 5,029 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 5,029 บาท

 บจก.เอทริปเป้ิล เอ็ม แอดเวอร์ไท

ซ่ิง มีเดีย

 บจก.เอทริปเป้ิล เอ็ม แอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย

 ราคาท่ีเสนอ 2,033 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 2,033 บาท

 บจก.เอทริปเป้ิล เอ็ม แอดเวอร์ไท

ซ่ิง มีเดีย

 บจก.เอทริปเป้ิล เอ็ม แอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย

 ราคาท่ีเสนอ 64,906.20 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 64,906.20 บาท

 ร้านพุ่มทอง  ร้านพุ่มทอง

 ราคาท่ีเสนอ 5,692.40 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 5,692.40 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
66/2565 (21 มี.ค. 65)6 จ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ
1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
67/2565 (21 มี.ค. 65)7 จ้างท าป้ายไวนิลส าหรับจัด

กิจกรรมจิตอาสา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

5,029.00       5,029.00      เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
68/2565 (21 มี.ค. 65)

9 จ้างท าป้ายระบุต าแหน่งและยาง

ก้ันล้อรถผู้บริหารพร้อมติดต้ัง
64,906.20     64,906.20    เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
69/2565 (22 มี.ค. 65)

8 จ้างท าป้ายไวนิลส าหรับใช้ในการ

อบรม
2,033.00       2,033.00      เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
70/2565 (23 มี.ค. 65)10 จ้างท าเอกสาร สตน. 5,692.40       5,692.40      เฉพาะเจาะจง



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
 นางสาวรัตนาพร คนหลัก  นางสาวรัตนาพร คนหลัก

 ราคาท่ีเสนอ 2,100 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 2,100 บาท
 ร้านดวงตา ฟลอริสท์  ร้านดวงตา ฟลอริสท์

 ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 2,000 บาท

 ร้านดวงตา ฟลอริสท์  ร้านดวงตา ฟลอริสท์

 ราคาท่ีเสนอ 1,340 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 1,340 บาท

 บจก.ดับเบ้ิล ปร้ินอินเตอร์  บจก.ดับเบ้ิล ปร้ินอินเตอร์

 ราคาท่ีเสนอ 308,160 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 308,160 บาท

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  4  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2565 

11 จ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ (กลุ่มงานคลัง)
2,100.00       2,100.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
71/2565 (25 มี.ค. 65)

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
73/2565 (31 มี.ค. 65)

72/2565 (29 มี.ค. 65)

14 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกระดาษ

ต่อเน่ืองส าเร็จรูป จ านวน 

400,000 ชุด

308,160.00    308,160.00   เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
74/2565 (31 มี.ค. 65)

12 จ้างท าพานพุ่มถวายราชสักการระ

พระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า

เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 

รัชกาลท่ี 3

2,000.00       2,000.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

13 จ้างท าตรายาง จ านวน 8 อัน 1,340.00       1,340.00      เฉพาะเจาะจง



ล ำดั
บ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  4  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 (สัญญาซ้ือ)

1 ซ้ืออุปกรณ์ส ำรองข้อมูล D2D 730,000.00      730,000.00     ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)  

บจก. อินฟอร์เมช่ัน 
เซอร์วิส แอนด์ คอนซัล

แทนท์

บจก. อินฟอร์เมช่ัน 
เซอร์วิส แอนด์ 

คอนซัลแทนท์

มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำง

เทคนิคถูกต้อง
ครบถ้วน

สลก 5/2565 (9 มี.ค. 65)

สลก 6/2565 (28 มี.ค. 65)

3 ซ้ืออุปกรณ์ป้องกันกำรบุกรุกเว็ปไซต์ 
(Web Application)

1,260,000.00   1,260,000.00   ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)  

บจก. อินฟอร์เมช่ัน 
เซอร์วิส แอนด์ คอนซัล

แทนท์

บจก. อินฟอร์เมช่ัน 
เซอร์วิส แอนด์ 

คอนซัลแทนท์

มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำง

เทคนิคถูกต้อง
ครบถ้วน

สลก 7/2565 (28 มี.ค. 65)

2 ซ้ือคอมพิวเตอร์แม่ขำยแบบ 
Hypercomverged และ ซอฟแวร์

ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนส ำหรับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยพร้อมติดต้ัง

2,620,000.00   2,620,000.00   ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)  

บจก. อินฟอร์เมช่ัน 
เซอร์วิส แอนด์ คอนซัล

แทนท์

บจก. อินฟอร์เมช่ัน 
เซอร์วิส แอนด์ 

คอนซัลแทนท์

มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำง

เทคนิคถูกต้อง
ครบถ้วน

บจก.ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ บจก.ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วน

สลก 8/2565 (30 มี.ค. 65)4 ซ้ือพร้อมพัฒนำระบบบริหำรกำรจัด
ประชุม (e-meeting)

735,000.00      735,000.00     ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)  



5 ซ้ือพร้อมติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย  และ

อุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบ POE

640,000.00      640,000.00     ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)  

บจก.บีบีเอ็ม 
อินเตอร์เน็ต

บจก.บีบีเอ็ม 
อินเตอร์เน็ต

มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำง

เทคนิคถูกต้อง
ครบถ้วน

สลก 9/2565 (30 มี.ค. 65)

บจก. อินฟอร์เมช่ัน 
เซอร์วิส แอนด์ คอนซัล

แทนท์

บจก. อินฟอร์เมช่ัน 
เซอร์วิส แอนด์ 
คอนซัลแทนท์

มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วน

สลก 10/2565 (31 มี.ค. 65)6 ซ้ืออุปกรณ์กระจำยสัญญำณหลัก (Core
 Switch)

1,670,000.00   1,670,000.00   ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)  










