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

บริษัท แฮปป้ี พร้ิน จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ิน จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 11,980.79 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 11,980.79  บาท

บริษัท เบียร์สิงห์ จ ำกัด บริษัท เบียร์สิง จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 599.95 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 599.95 บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ิน จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ิน จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 24,026.85 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 24,026.85 บาท

บจก. แอลเอลิเวเตอร์ บจก. แอลิเวเตอร์

ราคาท่ีเสนอ 2,354 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 2,354 บาท

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 24,026.85        24,026.85        เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 48/2565 (1 ก.ค. 65)

2 จัดซ้ือน้ าด่ืม 599.95            599.95            เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 49/2565 (1 ก.ค. 65)

สรุปผลการจัดซ้ือในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  8  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

เสนอราคาเหมาะสม 50/2565 (1 ก.ค. 65)

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 34 รายการ 11,980.79        11,980.79        

เสนอราคาเหมาะสม 51/2565 (20 ก.ค. 65)4 จัดซ้ือปุ่มกดลิฟต์โดยสาร 2,354.00         2,354.00         เฉพาะเจาะจง



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
 นางสาวลักขณาวรรณ สินธุ  นางสาวลักขณาวรรณ สินธุ

 ราคาท่ีเสนอ 31,300 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 31,300 บาท
 บจก. เอพลัสยูทิลิต้ี แมเนจ

เม้นท์

 บจก. เอพลัสยูทิลิต้ี แมเนจเม้นท์

 ราคาท่ีเสนอ 477,915.50 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 477,915.50  บาท

 ร้านชุติมาตรายาง  ร้านชุติมาตรายาง

 ราคาท่ีเสนอ 580 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  580 บาท

 บจก.เอ ทริปเป้ิล เอ็ม แอด

เวอร์ไทซ่ิง มีเดีย

 บจก.เอ ทริปเป้ิล เอ็ม แอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย

 ราคาท่ีเสนอ 1,658.50 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 1,658.50 บาท

 ร้านชุติมาตรายาง  ร้านชุติมาตรายาง

 ราคาท่ีเสนอ 950 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 950 บาท

128/2565 (5 ก.ค. 65)

4 จ้างปรับปรุงข้อมูลบอร์ดผู้บริหาร 

กรมฯ
1,658.50       1,658.50      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

จ้างท าตรายาง3

เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

5 จ้างท าตรายาง 950.00         

131/2565 (12 ก.ค. 65)

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง580.00        580.00         130/2565 (6 ก.ค. 65)

950.00        เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
132/2565 (18 ก.ค. 65)

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  8  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2565 

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
129/2565 (5 ก.ค. 65)2 จ้างเหมาบริการกระแสไฟฟ้าและ

ระบบจ่ายน้ า
477,915.50    477,915.50   เฉพาะเจาะจง

1 จ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงาน 

ประจ าส านักงาน ด้านบริหารท่ัวไป
31,300.00     31,300.00    



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  8  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2565 

 หจก. ชัชวาลย์แอร์ คอนดิช่ัน  หจก. ชัชวาลย์แอร์ คอนดิช่ัน

 ราคาท่ีเสนอ 13,910 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 13,910 บาท
7 จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อม

พนักงานขับ
5,500.00       5,500.00      เฉพาะเจาะจง

      นางศิริพร ศงศรีมาต       

                          ราคาท่ี

เสนอ 5,500 บาท

         นางศิริพร ศงศรีมาต                    

                                      ราคาท่ีตกลง

จ้าง เป็นเงิน 5,500 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
  134/2565 (19 ก.ค. 65)

 นายณัฐพงศ์ อิศรพันธ์  นายณัฐพงศ์ อิศรพันธ์

 ราคาท่ีเสนอ 10,400 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 10,400 บาท

 ร้านชุติมาตรายาง  ร้านชุติมาตรายาง

 ราคาท่ีเสนอ 1,600 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 1,600 บาท

 นายปิติพัฒน์ พิทักษ์ทรัพยากร  นายปิติพัฒน์ พิทักษ์ทรัพยากร

 ราคาท่ีเสนอ 2,500 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 2,500 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
136/2565 (19 ก.ค. 65)

10 จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อม

พนักงานขับ
2,500.00       2,500.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
137/2565 (19 ก.ค. 65)

9 จ้างท าตรายาง 1,600.00       1,600.00      เฉพาะเจาะจง

6 จ้างถอดเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 

9,000 บีทียู ห้องงานช่วย

อ านวยการรองอธิบดี 1

13,910.00     13,910.00    เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
133/2565 (19 ก.ค. 65)

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
135/2565 (19 ก.ค. 65)8 จ้างเหมาบริการนอกเวลาราชการ 10,400.00     10,400.00    เฉพาะเจาะจง



ล ำดั
บ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

บจก. ธนัทเฮิร์บ 

พาณิชย์

บจก. ธนัทเฮิร์บ 

พาณิชย์

มีคุณสมบัติและ

ข้อเสนอทาง

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วน

สลก 15/2565 (4 ก.ค. 65)

2 ซ้ือขายยาน้้าแก้ไอผสม

มะขามป้อม

9,450,000.00        9,450,000.00       ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)  

3 ซ้ือขายเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร 

จ้านวน 11 รายการ

9,257,600.00        9,257,600.00       ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)  

บจก. ดีซีเอชออริกา 

(ประเทศไทย)

บจก. ดีซีเอชออริกา 

(ประเทศไทย)

มีคุณสมบัติและ

ข้อเสนอทาง

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วน

สลก 14/2565 (1 ก.ค. 65)

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 (ต้ังแต่วันท่ี 29 มิ.ย. 65 - 31 ก.ค. 65)

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  8  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 (สัญญาซ้ือ)

1 ซ้ือขายยาเขียวหอม 11,900,000.00      11,900,000.00      ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)  

บจก. ไทยเอฟดี บจก. ไทยเอฟดี มีคุณสมบัติและ

ข้อเสนอทาง

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วน

สลก 13/2565 (29 มิ.ย. 65)


