
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
 นางสาวสุกัญญา วรรณเชฐอิสรา  นางสาวสุกัญญา วรรณเชฐอิสรา

 ราคาท่ีเสนอ 600 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 600 บาท

 นายจิรวัฒน์ คณาภิบาล  นายจิรวัฒน์ คณาภิบาล

 ราคาท่ีเสนอ 2,450 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 2,450 บาท

 ร้านชุติมาตรายาง  ร้านชุติมาตรายาง

 ราคาท่ีเสนอ 1,080 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 1,080 บาท

 นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์  นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์

 ราคาท่ีเสนอ 7,500 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 7,500 บาท

 บริษัท เอทริปเป้ิลเอ็ม  บริษัท เอทริปเป้ิลเอ็ม

 ราคาท่ีเสนอ 53,500 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 53,500 บาท

30/2565 (2 พ.ย. 64)

1 จ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ 1 คน
600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
28/2565 (1 พ.ย. 64)

4 จ้างซ่อมแซมตู้เอกสาร 7,500.00       7,500.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
31/2565 (5 พ.ย. 64)

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง1,080.00      1,080.00       จ้างท าตรายาง3

5 จ้างปรับปรุงโลโก้และข้อความ

ภาพอัตลักษณ์
53,500.00     53,500.00    เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
32/2565 (12 พ.ย. 64)

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  2  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564 

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
29/2565 (1 พ.ย. 64)2 จ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ 1 คน
2,450.00       2,450.00      เฉพาะเจาะจง



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  2  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564 

 บริษัท เอทริปเป้ิลเอ็ม  บริษัท เอทริปเป้ิลเอ็ม

 ราคาท่ีเสนอ 267.50 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 267.50 บาท

 นางสาวฐิติยารัตน์ บุญสิทธ์ิ  นางสาวฐิติยารัตน์ บุญสิทธ์ิ

 ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 10,000 บาท

 ร้านดวงตา  ร้านดวงตา

 ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 2,000 บาท

 ว่าท่ีร้อยตรีเบญจมาศ วิกล  ว่าท่ีร้อยตรีเบญจมาศ วิกล

 ราคาท่ีเสนอ 62,600 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 62,600 บาท

34/2565 (18 พ.คย 64)

8 จ้างท าพานดอกไม้สด 2,000.00       2,000.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
35/2565 (26 พ.คย 64)

9 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานประจ า

ส านักงานด้านงานพัสดุ 1 คน
62,600.00     62,600.00    เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
36/2565 (30 พ.ย. 64)

7 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 10,000.00     10,000.00    เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

6 จ้างท าบอร์ดผู้บริหาร 267.50         267.50        เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
33/2565 (12 พ.ย. 64)



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

บริษัท แฮปป้ีพร้ิน จ ำกัด บริษัท แฮปป้ีพร้ิน จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 1,444.50 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 1,444.50 บาท

จก. เอทริปเป้ิล เอ็มแอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ำกัด

จก. เอทริปเป้ิล เอ็มแอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 6,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 6,500 บาท

หจก. ยูซัพลำย หจก. ยูซัพลำย

ราคาท่ีเสนอ 1,444.50 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 1,444.50 บาท

ร้ำนเทพทัต โดยนำงดำรณี พำนิช ร้ำนเทพทัต โดยนำงดำรณี พำนิช

ราคาท่ีเสนอ 26,063.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 26,063.00 บาท

3 จัดซ้ือฮาร์ดิส 1,444.50         1,444.50         เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 4/2565 (12 พ.ย. 64)

2 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังกล้องรับสัยญาณ

ดาวเทียม PSI จ านวน 1 งาน

6,500.00         6,500.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 5/2565 (17 พ.ย. 64)

สรุปผลการจัดซ้ือในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  2  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

4 จัดซ้ือวัสดุงานช่าง จ านวน 21 รายการ 26,063.00        26,063.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 7/2565 (22 พ.ย. 64)

เสนอราคาเหมาะสม 6/2565 (22 พ.ย. 64)

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 

จ านวน 15 รายการ

1,444.50         1,444.50         



ล ำดั
บ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

 บริษัท แอล เอลิเวอร์เตอร์  บริษัท แอล เอลิเวอร์เตอร์

 ราคาท่ีเสนอ 226,519 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 226,519 บาท

 บริษัทซีเอ็นแฟมิล่ี
เซอร์วิส จ ากัด

 บริษัทซีเอ็นแฟมิล่ี
เซอร์วิส จ ากัด

 ราคาท่ีเสนอ 3056628.24 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 3056628.24 บาท

 บริษัทซีเอ็นแฟมิล่ี
เซอร์วิส จ ากัด

 บริษัทซีเอ็นแฟมิล่ี
เซอร์วิส จ ากัด

 ราคาท่ีเสนอ 972,563.76 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 972,563.76 บาท

 บจก. ดอท เจพีจี  บจก. ดอท เจพีจี

 ราคาท่ีเสนอ 724,459 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 724,459 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

สลก 9/2565 (8 พ.ย. 64)4 จ้างเหมาให้บริการข้อมูลและติดจาม
การใช้ฟ้าทะลายโจร ผ่าน Line 
Official Account (LineOA)

724,459.00      724,459.00      เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

สลก 7/2565 (8 พ.ย. 64)

3 จ้างเหมาท าความสะอาด สถาบันวิจัย
การแพทย์แผนไทยทางและอาคาร
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน ปีงบประมาณ 
2565 (พ้ืนท่ีอาคาร)

972,563.76      972,563.76      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

สลก 8/2565 (8 พ.ย. 64)

2 จ้างเหมาท าความสะอาด กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ปีงบประมาณ 2565 (พ้ืนท่ี
อาคาร)

3,056,628.24   3,056,628.24   เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

สลก 6/2565 (4 พ.ย. 64)

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 (สัญญาจ้าง)

1 จ้างเหมาดูแลรักษาลิฟต์โดยสาร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

226,519.00      226,519.00      เฉพาะเจาะจง


