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

บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ำกัด

บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 6,955 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 6,955  บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 10,833.75 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 10,833.75 บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 1,650 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 1,650 บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 2,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 2,500 บาท

เสนอราคาเหมาะสม 8/2566 (15 พ.ย. 65)4 จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 2,500.00         2,500.00         เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการจัดซ้ือในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  2  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

1 จัดซ้ือพัดลมหลังคาลิฟต์ 6,955.00         6,955.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 5/2566 (2 พ.ย. 65)

เสนอราคาเหมาะสม 6/2566 (3 พ.ย. 65)2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 10,833.75        10,833.75        เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาเหมาะสม 7/2566 (8 พ.ย. 65)3 จัดซ้ือก๊อกน้ าเย็น 1,650.00         1,650.00         เฉพาะเจาะจง



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

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 990 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 990  บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 1,140 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 1,140 บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 2,650 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 2,650 บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 4,850 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 4,850 บาท

บริษัท แอลเอลิเวเตอร์ จ ำกัด บริษัท แอลเอลิเวเตอร์  จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 34,240 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 34,240 บาท

สรุปผลการจัดซ้ือในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  2  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

5 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 990.00            990.00            เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 9/2566 (28 พ.ย. 65)

10/2566 (29 พ.ย. 65)

7 จัดซ้ือแบตเตอร่ีโน๊ตบุ๊ค 2,650.00         2,650.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 11/2566 (28 พ.ย. 65)

6 จัดซ้ือหลอดไฟ จ านวน 3 ดวง 1,140.00         1,140.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม

12/2566 (28 พ.ย. 65)

9 จัดซ้ือผ้าม่านแสงประตูลิฟต์ 34,240.00        34,240.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 13/2566 (30 พ.ย. 65)

8 จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ 4,850.00         4,850.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
 ร้านชุติมาตรายาง  ร้านชุติมาตรายาง

 ราคาท่ีเสนอ 250 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 250 บาท
 ส านักงานบริหารทรัพย์สินและ

กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ส านักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ราคาท่ีเสนอ 254,500 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 254,500  บาท

 ร้านพุ่มทอง (ส านักงานใหญ่)  ร้านพุ่มทอง (ส านักงานใหญ่)

 ราคาท่ีเสนอ 3,033.45 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 3,033.45  บาท

 นายไพรัตน์ โตม่ันคง  นายไพรัตน์ โตม่ันคง

 ราคาท่ีเสนอ 6,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  6,000 บาท

 นายปิติพัฒน์  พิทักทรัพยากร  นายปิติพัฒน์  พิทักทรัพยากร

 ราคาท่ีเสนอ  1,800 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  1,800 บาท

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  2  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2565 

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
38/2566 (10 พ.ย. 65)3 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มของ

กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม
3,033.45       3,033.45      เฉพาะเจาะจง

1 จ้างท าตรายาง 250.00         250.00        36/2566 (8 พ.ย. 65)

37/2566 (9 พ.ย. 65)

5 จ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับ

อากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 

จ านวน 1 คัน

1,800.00       1,800.00      เฉพาะเจาะจง

4

เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

2 จ้างด าเนินการสอบเพ่ือสรรหาและ

เลือกสรรพนักงานราชการ

กระทรวงสาธารณสุชท่ัวไป

254,500.00    254,500.00   เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

6,000.00      6,000.00       39/2566 (14 พ.ย. 65)

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน

 บริเวณจ่ัวหน้าอาคาร 1

40/2566 (23 พ.ย. 65)

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  2  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2565 

 ร้านดวงตา ฟลอริส  ร้านดวงตา ฟลอริส

 ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 2,000 บาท

 บริษัท เจริญสิน ลอนดร้ี แอนด์ 

ดราย คลีนน่ิง จ ากัด

 บริษัท เจริญสิน ลอนดร้ี แอนด์ ดราย คลี

นน่ิง จ ากัด

 ราคาท่ีเสนอ 3,434.70 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 3,434.70 บาท

 นางวรัญญา  ย่ิงแจ่มศิริ  นางวรัญญา  ย่ิงแจ่มศิริ

 ราคาท่ีเสนอ 150,441.94 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 150,441.94 บาท

 ร้านเอ็นแอนด์แอร์ เซอร์วิส  ห้างหุ้นส่วน เคดีเอส ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส

 ราคาท่ีเสนอ 19,000 บาท ราคาท่ีเสนอ  19,000 บาท

9 จ้างเดินสายไฟฟ้า โรงพยาบาล 19,000.00     19,000.00    เฉพาะเจาะจง

8 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน

ประจ าส านักงาน ด้านงานบริหาร

ท่ัวไป

150,441.94    150,441.94   เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
44/2566 (29 พ.ย. 65)

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
42/2566 (28 พ.ย. 65)

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
41/2566 (25 พ.ย. 65)

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
43/2566 (28 พ.ย. 65)

7 จ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุม

เก้าอ้ี ส าหรับใช้ในงานพิธีและ

กิจกรรมพิเศษของกรม ฯ

3,434.70       3,434.70      เฉพาะเจาะจง

6 จ้างท าพานพุ่มถวายราชสักการะ

พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระบรมวงศ์

เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ฯ

2,000.00       2,000.00      เฉพาะเจาะจง



ล ำดั
บ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรสิริ คลีนน่ิง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรสิริ คลีนน่ิง

 ราคาท่ีเสนอ 3,018,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  3,018,000 บาท

 บริษัท เจเอสพี คลีนน่ิง จ ากัด  บริษัท เจเอสพี คลีนน่ิง จ ากัด

 ราคาท่ีเสนอ 889,200 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 889,200 บาท

 บริษัท รักษาความปลอดภัย เครือ -
เอสจีเอส เซอร์วิส (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 บริษัท รักษาความปลอดภัย เครือ -เอสจีเอส 
เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด

 ราคาท่ีเสนอ 3,979,290 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  3,979,290 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

สสก 6/2566 (7 พ.ย. 65)

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (สัญญาจ้าง)

1 จ้างท าความสะอาดอาคาร กรมฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3,018,000.00   3,018,000.00   เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

สสก 7/2566 (8 พ.ย. 65)

3 จ้างเหมาให้บริการรักษาความ
ปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566

3,979,290.00   3,979,290.00   เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

สสก 8/2566 (30 พ.ย. 65)

2 จ้างท าความสะอาดอาคาร รพ.ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

889,200.00      889,200.00      เฉพาะเจาะจง


