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

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 13,177.05 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 13,177.05 บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 4,494 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 4,494  บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 6,045.50 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน  6,045.50 บาท

3 จัดซ้ือดรัมคอมพิวเตอร์ 6,045.50         6,045.50         เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 43/2565 (3 พ.ค. 65)

2 จัดซ้ือกล่องพลาสติก 4,494.00         4,494.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 44/2565 (3 พ.ค. 65)

สรุปผลการจัดซ้ือในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  1  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

เสนอราคาเหมาะสม 45/2565 (25 พ.ค. 65)

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 13,177.05        13,177.05        



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ นายบุญเลิศ บุญเกิด  นายบุญเลิศ บุญเกิด

 ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 8,000 บาท
 บจก.บ้านริมทะเล  บจก.บ้านริมทะเล

 ราคาท่ีเสนอ 13,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 13,000  บาท

 ร้านมรกตโฆษณา 15  ร้านมรกตโฆษณา 15

 ราคาท่ีเสนอ 17,700 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  17,700 บาท

 บจก.โปร์อาร์เนทเวอร์ (ส านักงานใหญ่)  บจก.โปร์อาร์เนทเวอร์ (ส านักงานใหญ่)

 ราคาท่ีเสนอ 12,840 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 12,840 บาท

5 31,000.00     31,000.00    เฉพาะเจาะจง  หจก. เคดีเอส ซัพพลาย แอนด์

เซอร์วิส

หจก. เคดีเอส ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
102/2565 (12 พ.ค. 65)

 ราคาท่ีเสนอ 31,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 31,000 บาท

 นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์  นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์

 ราคาท่ีเสนอ 7,200 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 7,200 บาท

98/2565 (3 พ.ค. 65)

4 จ้างซ่อมโทรศัพท์โอเปอร์เรเตอร์ 12,840.00     12,840.00    เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

จ้างท าป้ายช่ือกรมการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือก และ

ตราอัตลักษณ์กระทรวง

สาธารณสุข พร้อมติดต้ัง

3

เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

6 จ้างซ่อมแซมช่องชาร์ป ด้านหลัง

ห้องประชุม อาคาร 2 ช้ัน 1
7,200.00       

101/2565 (6 พ.ค. 65)

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง17,700.00    17,700.00     100/2565 (3 พ.ค. 65)

7,200.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
103/2565 (12 พ.ค. 65)

จ้างซ่อมท่อน้ าดีของถังเก็บ

น้ าประปา บริเวณพ้ืนท่ีอาคาร

พิพิธภัณฑ์

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  1  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2565 

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
99/2565 (3 พ.ค. 65)2 เช่าห้องประชุม จังหวัดชลบุรี 13,000.00     13,000.00    เฉพาะเจาะจง

1 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร 

พร้อมคนขับ
8,000.00       8,000.00      



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  1  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 นายบุญเลิศ บุญเกิด  นายบุญเลิศ บุญเกิด

 ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 12,000 บาท

8 จ้างติดต้ังปล๊ักไฟพร้อมเดินสายไฟ

 ณ ห้องรับบรองอธิบดี อาคาร 1 

ช้ัน 2

4,900.00       4,900.00      เฉพาะเจาะจง
         นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์       

 ราคาท่ีเสนอ 4,900 บาท

             นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์          

ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 4,900 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
105/2565 (23 พ.ค. 65)

  นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์   นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์

 ราคาท่ีเสนอ 3,300 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  3,300 บาท

 นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์  นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์

 ราคาท่ีเสนอ 17,830 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 17,830 บาท

 บจก. เอทริปเป้ิล เอ็ม แอดเวอร์ไท

ซ่ิง

 บจก. เอทริปเป้ิล เอ็ม แอดเวอร์ไทซ่ิง

 ราคาท่ีเสนอ 2,675 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 2,675 บาท

 หจก.ชัชวาลย์ แอร์  หจก.ชัชวาลย์ แอร์

 ราคาท่ีเสนอ 4,280 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 4,280 บาท

 หจก.ชัชวาลย์ แอร์  หจก.ชัชวาลย์ แอร์

 ราคาท่ีเสนอ 13,428.50 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 13,428.50 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
110/2565 (31 พ.ค. 65)13 จ้างเปล่ียนคอมเพรสเซอร์

เคร่ืองปรับอากาศ
13,428.50     13,428.50    เฉพาะเจาะจง

108/2565 (24 พ.ค. 65)

12 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,280.00       4,280.00      มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง 109/2565 (31 พ.ค. 65)

เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

10 จ้างซ่อมแซมโต๊ะและตู้ส านักงาน 17,830.00     17,830.00    

11 จ้างท าป้ายช่ืออธิบดีกรมการ

แพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก

2,675.00       2,675.00      

7 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร 12,000.00     12,000.00    เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
104/2565 (20 พ.ค. 65)

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
106/2565 (23 พ.ค. 65)

เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
107/2565 (24 พ.ค. 65)

9 จ้างซ่อมแซมประตูห้องรับรอง 

อาคาร 1 ช้ัน 1
3,300.00       3,300.00      เฉพาะเจาะจง



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ นางราตรี พรหมคชสุต  นางราตรี พรหมคชสุต

 ราคาท่ีเสนอ 7,00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  7,00 บาท

 นางสาวฉวีวรรณ แก้วจีน  นางสาวฉวีวรรณ แก้วจีน

 ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 90,000 บาท

112/2565 (31 พ.ค. 65)15 จ้างพัฒนาห้องสมุด กรมการ

แพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก

90,000.00     90,000.00    เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  1  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2565 

14 จ้างตกแต่งสถานท่ี เน่ืองในโอกาศ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล 

ลักษณ พระบรมราชินี

7,000.00       7,000.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
111/2565 (31 พ.ค. 65)



ล ำดั
บ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำและรำคำท่ี

เสนอ

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  1  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 (สัญญาซ้ือ)

1 ซ้ือยาประสะมะแว้ง จ านวน 700,000 ชุด 4,718,700.00    4,718,700.00   ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)  

องค์กรเภสัชกรรม องค์กรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติและ

ข้อเสนอทาง

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วน

สลก 11/2565 (23 พ.ค. 65)

หจก. ซีดีจี ซิสเต็มส์ หจก. ซีดีซี ซิส

เต็มส์

มีคุณสมบัติและ

ข้อเสนอทาง

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วน

สลก 12/2565 (25 พ.ค. 65)2 ซ้ือพร้อมพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์

580,000.00      580,000.00      ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)  


