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

บริษัท แฮปป้ี พร้ิน จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ิน จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 2,535.90 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 2,535.90  บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ิน จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ิน จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 9,999.15 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 9,999.15  บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ิน จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ิน จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 121,462.66 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 121,462.66 บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ิน จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ิน จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 15,916.89 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 15,916.89 บาท

เสนอราคาเหมาะสม 59/2565 (30 ก.ย. 65)4 จัดซ้ือวัสดุงานช่าง 15,916.89        15,916.89        เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาเหมาะสม 58/2565 (29 ก.ย. 65)3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 121,462.66      121,462.66      เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการจัดซ้ือในรอบเดือน กันยายน 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  3  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

1 จัดซ้ือสายฉีดช าระ จ านวน 3 ช้ิน 2,535.90         2,535.90         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 56/2565 (8 ก.ย. 65)

เสนอราคาเหมาะสม 57/2565 (13 ก.ย. 65)2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 9,999.15         9,999.15         เฉพาะเจาะจง



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
บจก. เทคโนโลยี ฯ บจก. เทคโนโลยี ฯ

 ราคาท่ีเสนอ 3,424 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 3,424 บาท

 บจก.ทรัพย์เจริญแทรเวล  บจก.ทรัพย์เจริญแทรเวล

 ราคาท่ีเสนอ 160,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 160,000 บาท

 นายอนันต์ นพวงษ์  นายอนันต์ นพวงษ์

 ราคาท่ีเสนอ 3,600 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 3,600 บาท

 นางสาวฐิติยารัตน์ บุญสิทธ์ิ  นางสาวฐิติยารัตน์ บุญสิทธ์ิ

 ราคาท่ีเสนอ 7,500 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  7,500  บาท

 ร้านเพ่ือนโอ.เอ  ร้านเพ่ือนโอ.เอ

 ราคาท่ีเสนอ 2,850 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  2,850  บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  3  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2565 

2 จ้างเหมารถบัส 160,000.00    160,000.00   156/2565 (1 ก.ย. 65)

159/2565 (6 ก.ย. 65)

1 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ (กพร.)        3,424.00 เฉพาะเจาะจง      3,424.00 มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
155/2565 (1 ก.ย. 65)

3 จ้างเหมาบริการรถตู้ 3,600.00       3,600.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
157/2565 (5 ก.ย. 65)

เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

158/2565 (6 ก.ย. 65)

5 จ้างถ่ายเอกสาร 2,850.00       2,850.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

4 จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ 7,500.00       7,500.00      เฉพาะเจาะจง



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
 บจก. เตย  บจก. เตย

 ราคาท่ีเสนอ 209,600 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 209,600  บาท

 ชัยวัฒน์  ชัยวัฒน์

 ราคาท่ีเสนอ 120,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  120,000 บาท

 บจก.เอทริปเป้ิล เอ็ม แอด

เวอร์ไทซ่ิง

 บจก.เอทริปเป้ิล เอ็ม แอดเวอร์ไทซ่ิง

 ราคาท่ีเสนอ 12,251.50 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  12,251.50 บาท

 นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์  นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์

 ราคาท่ีเสนอ 28,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 28,000 บาท

 นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์  นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์

 ราคาท่ีเสนอ 8,500 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  8,500 บาท

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  3  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2565 

6 จ้างจัดกิจกรรมโครงการพัฒนา

ศักยภาพ วันท่ี 22-23 กันยายน 

2565

209,600.00    209,600.00   เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
160/2565 (8 ก.ย. 65)

161/2565 (9 ก.ย. 65)

8 จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ 12,251.50     12,251.50    เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
162/2565 (12 ก.ย. 65)

7 จ้างเหมาบริการรถบัส 120,000.00    120,000.00   เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

163/2565 (12 ก.ย. 65)

10 จ้างซ่อมแซมโต๊ะบูชา 8,500.00       8,500.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
164/2565 (13 ก.ย. 65)

9 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร 2 28,000.00     28,000.00    เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
 ร้านพุ่มทอง  ร้านพุ่มทอง

 ราคาท่ีเสนอ 4,146.25 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 4,146.25 บาท

 ร้านชุติมาตรายาง  ร้านชุติมาตรายาง

 ราคาท่ีเสนอ 1,110 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 1,110 บาท
 บจก.เอทริปเป้ิล เอ็ม แอด

เวอร์ไทซ่ิง

 บจก.เอทริปเป้ิล เอ็ม แอดเวอร์ไทซ่ิง

 ราคาท่ีเสนอ 14,980 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  14,980 บาท

    นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์       

          ราคาท่ีเสนอ 7,000 

บาท
         นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์                  

     ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 7,000  บาท

 ราคาท่ีเสนอ 7,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  7,000 บาท

จ้างท าตรายาง 1,110.00       1,110.00      เฉพาะเจาะจง

14,980.00     14,980.00    เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  3  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2565 

165/2565 (16 ก.ย. 65)11 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม 4,146.25       4,146.25      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
166/2565 (19 ก.ย. 65)12

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
167/2565 (19 ก.ย. 65)

14 จ้างท าแท่นรองพระฉายาลักษณ์ 

ร.10
7,000.00       7,000.00      เฉพาะเจาะจง

13 จ้างปรับปรุงข้อมูลบอร์ดผู้บริหาร

กรมฯ

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
  168/2565 (19 ก.ย. 65)



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
 บจก.เอทริปเป้ิล เอ็ม แอด

เวอร์ไทซ่ิง

 บจก.เอทริปเป้ิล เอ็ม แอดเวอร์ไทซ่ิง

 ราคาท่ีเสนอ 4,012.50 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 4,012.50 บาท

 ร้านดวงตา ฟลอรีสท์  ร้านดวงตา ฟลอรีสท์

 ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 2,000 บาท

 นางบุญร่วม นาจารย์  นางบุญร่วม นาจารย์

 ราคาท่ีเสนอ 43,400 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 43,400 บาท

 บจก.ฟิวช่ัน โซลูช่ัน  บจก.ฟิวช่ัน โซลูช่ัน

 ราคาท่ีเสนอ 4,280 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  4,280 บาท

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  3  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2565 

15 จ้างท าป้ายโฟมบอร์ด 4,012.50       4,012.50      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
169/2565 (21 ก.ย. 65)

170/2565 (21 ก.ย. 65)

17 จ้างท าเส้ือเคร่ืองแบบรองรับการ

ปฏิบัติหน้าท่ีตาม พรบ.คุ้มครอง

และส่งเสริมภูมิปัญญาฯ

43,400.00     43,400.00    เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
171/2565 (26 ก.ย. 65)

16 จ้างท าพวงมาลาร่วมพิธีถวาย

สักการะ ในวันมหิดล ประจ าปี 

2565

2,000.00       2,000.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

172/2565 (28 ก.ย. 65)18 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์บัตรพลาสติก 

PVC
4,280.00       4,280.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน



ล ำดั
บ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

สลก 19/2565 (6 ก.ย. 65)

5 ซ้ือขายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

 (ผงบด)

5,999,800.00        5,999,800.00       ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)  

บจก.ธงทองโอสถ บจก.ธงทองโอสถ มีคุณสมบัติและ

ข้อเสนอทาง

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วน

สลก 20/2565 (27 ก.ย. 65)

4 ซ้ือขายเวชภัณฑ์สมุนไพร 7 

รายการ

14,979,000.00      14,979,000.00      ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)  

บจก.เจริญสุขฟาร์มา

 ซัพพลาย

บจก.เจริญสุขฟาร์มา 

ซัพพลาย

มีคุณสมบัติและ

ข้อเสนอทาง

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วน

บจก. ธนัทเฮิร์บ 

พาณิชย์

บจก. ธนัทเฮิร์บ 

พาณิชย์

มีคุณสมบัติและ

ข้อเสนอทาง

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วน

สลก 18/2565 (5 ก.ย. 65)

2 ซ้ือขายยาประสะจันทน์แดง 1,400,000.00        1,400,000.00       ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)  

3 ซ้ือขายยาตรีผลา 120,000.00          120,000.00          ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)  

บจก. ไทยเอฟดี บจก. ไทยเอฟดี มีคุณสมบัติและ

ข้อเสนอทาง

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วน

สลก 17/2565 (5 ก.ย. 65)

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  3  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 (สัญญาซ้ือ)

1 ซ้ือขายยาสหัศธารา 3,600,000.00        3,600,000.00       ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)  

บจก.ขาวละออเภสัช บจก.ขาวละออเภสัช มีคุณสมบัติและ

ข้อเสนอทาง

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วน

สลก 16/2565 (5 ก.ย. 65)



ล ำดั
บ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

 นายเผ่า สุวรรณศักด์ิศรี  นายเผ่า สุวรรณศักด์ิศรี

 ราคาท่ีเสนอ 325,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  325,000 บาท

 บจก.ส านักงานสถาปนิกกวางทอง  บจก.ส านักงานสถาปนิกกวางทอง

 ราคาท่ีเสนอ 7,000,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  7,000,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

สลก 20/2565 (30 ก.ย. 65)2 จ้างก่อสร้างลานและแท่นประดิษฐาน
พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว
 พระมหาเจษฎาราชเจ้า พระบิดาแห่ง

แพทย์แผนไทย

7,000,000.00   7,000,000.00   คัดเลือก

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

สลก 19/2565 (2 ก.ย. 65)

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 (สัญญาจ้าง)

1 จ้างออกแบบลานและแท่น
ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว

 พระมหาเจษฎาราชเจ้า พระบิดาแห่ง
แพทย์แผนไทย

325,000.00      325,000.00      คัดเลือก


