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

บริษัท แฮปป้ี พร้ิน จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ิน จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 44,619 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 44,619  บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ิน จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ิน จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 20,437 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 20,437 บาท

สรุปผลการจัดซ้ือในรอบเดือน สิงหาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  6  เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 44,619.00        44,619.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 52/2565 (2 ส.ค. 65)

เสนอราคาเหมาะสม 53/2565 (15 ส.ค. 65)2 จัดซ้ือวัสดุงานช่าง 20,437.00        20,437.00        เฉพาะเจาะจง



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(รังสิต)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

 ราคาท่ีเสนอ 87,750 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 87,750 บาท
 ร้านพุ่มทอง  ร้านพุ่มทอง

 ราคาท่ีเสนอ 9,341.10 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  9,341.10  บาท

 นางราตรี พรมคชสุต  นางราตรี พรมคชสุต

 ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 15,000  บาท

 หจก.สิริรักษณ์ 2505  หจก.สิริรักษณ์ 2505

 ราคาท่ีเสนอ 61,760.40 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  61,760.40 บาท

 นายพชร มณีแสงประทีป  นายพชร มณีแสงประทีป

 ราคาท่ีเสนอ 800 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 800 บาท

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  6  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565 

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
140/2565 (1 ส.ค. 65)3 จ้างตกแต่งสถานท่ี ในวันท่ี 12 

ส.ค.2565 (วันแม่แห่งชาติ)
15,000.00     15,000.00    เฉพาะเจาะจง

1 จ้างเหมาด าเนินการสอบเพ่ือสรร

หาและเลือกสรรพนักงานราชการ
87,750.00     87,750.00    138/2565 (1 ส.ค. 65)

5 จ้างซ่อมแซมเก้าอ้ีส านักงาน

หมายเลขครุภัณฑ์ 56200680
800.00         800.00        เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

จ้างท าป้ายต้นไม้ บริเวณอาคาร

กรมฯ จ านวน 104 ป้าย
4

เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

2 จ้างถ่ายเอกสาร (กพร.) 9,341.10       9,341.10      เฉพาะเจาะจง

142/2565 (9 ส.ค. 65)

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง61,760.40    61,760.40     141/2565 (1 ส.ค. 65)

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
139/2565 (1 ส.ค. 65)



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  6  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565 

 นายพลากร ปรานพรม  นายพลากร ปรานพรม

 ราคาท่ีเสนอ 4,900 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 4,900 บาท

 บจก.เทคโทโลยีฯ  บจก.เทคโทโลยีฯ

 ราคาท่ีเสนอ 1,391 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 1,391 บาท

 นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์  นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์

 ราคาท่ีเสนอ 21,500 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 21,500 บาท

9 จ้างซ่อมแซมเพดานฝ้าห้องประชุม

 อาคาร 2 ช้ัน 2
4,500.00       4,500.00      เฉพาะเจาะจง

     นายไพรัตน์ โตม่ันคง        

                      ราคาท่ีเสนอ

 4,500 บาท

         นายไพรัตน์ โตม่ันคง                    

                                      ราคาท่ีตกลง

จ้าง เป็นเงิน 4,500  บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
  146/2565 (15 ส.ค. 65)

 นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์  นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์

 ราคาท่ีเสนอ 7,500 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 7,500 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
147/2565 (15 ส.ค. 65)10 จ้างร้ือถอนพร้อมติดต้ังประตู เข้า-

 ออก พร้อมกระจก
7,500.00       7,500.00      เฉพาะเจาะจง

8 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและอุดรอย

ร่ัวช่องหลังคา
21,500.00     21,500.00    เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
145/2565 (15 ส.ค. 65)

7 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,391.00       1,391.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
144/2565 (15 ส.ค. 65)

6 จ้างเหมาบริการนอกเวลาราชการ 

(รองอธิบดี นายแพทย์เทวัญ ธานี

รัตน์)

4,900.00       4,900.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
143/2565 (10 ส.ค. 65)



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  6  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565 

 นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์  นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์

 ราคาท่ีเสนอ 18,450 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 18,450 บาท

 หจก.ชัชวาลย์ แอร์ คอนดิช่ัน  หจก.ชัชวาลย์ แอร์ คอนดิช่ัน

 ราคาท่ีเสนอ 8,025 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 8,025 บาท

 หจก.ชัชวาลย์ แอร์ คอนดิช่ัน  หจก.ชัชวาลย์ แอร์ คอนดิช่ัน

 ราคาท่ีเสนอ 3,210 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 3,210 บาท

 นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์  นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์

 ราคาท่ีเสนอ 1,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 1,000  บาท

 นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์  นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์

 ราคาท่ีเสนอ 5,310 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 5,310 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
148/2565 (17 ส.ค. 65)

12 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 8,025.00       8,025.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
149/2565 (18 ส.ค. 65)

11 จ้างซ่อมแซมท่อน้ าดีและฝ้าเพดาน

 อาคารพิพิธภัณฑ์
18,450.00     18,450.00    เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
153/2565 (29 ส.ค. 65)15 จ้างซ่อมพัดลมดูดอากาศ 5,310.00       5,310.00      เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
150/2565 (18 ส.ค. 65)

14 จ้างเปล่ียนฝาท่อรางน้ า 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
151/2565 (18 ส.ค. 65)

13 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 3,210.00       3,210.00      เฉพาะเจาะจง



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
 นายอดิศร หงษ์ทอง  นายอดิศร หงษ์ทอง

 ราคาท่ีเสนอ 5,400 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 5,400 บาท

 นายภาณุวัฒน์ พิกุลทอง  นายภาณุวัฒน์ พิกุลทอง

 ราคาท่ีเสนอ 15,650 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 15,650 บาท

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  6  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565 

153/2565 (29 ส.ค. 65)16 จ้างเหมาให้บริการรถตู้โดยสาร

พร้อมคนขับ
5,400.00       5,400.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
154/2565 (18 ส.ค. 65)17 จ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงาน 

ประจ าส านักงาน กลุ่มตรวจสอบ

ภายใน

15,650.00     15,650.00    เฉพาะเจาะจง



ล ำดั
บ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

บจก. ออโตเมช่ัน เซอร์วิส  บจก. ออโตเมช่ัน เซอร์วิส    
 ราคาท่ีเสนอ 40,125 บาท ราคาท่ีตกลงเช่า เป็นเงิน 40,125 บาท

สรุปผลการเช่าในรอบเดือน สิงหาคม 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  6  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

5/2565 (16 ส.ค. 65)1 เช่าใช้สิทธ์ิการใช้งานระบบการ

ประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM

40,125.00        40,125.00       เฉพาะเจาะจง


