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

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 2,865 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 2,865   บาท

บริษัท แอลเอลิเวอร์เตอร์ จ ำกัด บริษัท แอลเอลิเวอร์เตอร์ จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 2,354 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 2,354 บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 13,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 13,000 บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 12,900 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 12,900 บาท

เสนอราคาเหมาะสม 30/2566 (13 ก.พ. 66)4 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส านักงาน 12,900.00        12,900.00        เฉพาะเจาะจง

28/2566 (7 ก.พ. 66)

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 13,000.00        13,000.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 29/2566 (9 ก.พ. 66)

2 จัดซ้ือปุ่มกดลิฟต์ 2,354.00         2,354.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม

สรุปผลการจัดซ้ือในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  1  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

1 จัดซ้ือแบตเตอร่ีโน๊ตบุ๊ค 2,865.00         2,865.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 27/2566 (25 ก.พ. 66)



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

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 4,950 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 4,950   บาท

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จ ำกัด บริษัท เอชไอพี โกลบอล จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 165,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 165,000 บาท

บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์  จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 3,150 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 3,150 บาท

32/2566 (17 ก.พ. 66)

7 จัดซ้ือแผ่นสูญญากาศพลาสติก 3,150.00         3,150.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 33/2566 (23 ก.พ. 66)

6 จัดซ้ือการ์ดบลูทูธ จ านวน 500 ใบ 165,000.00      165,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม

สรุปผลการจัดซ้ือในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  1  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

5 จัดซ้ือหลอดไฟ LED 4,950.00         4,950.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 31/2566 (13 ก.พ. 66)



ล ำดับ ท่ี งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรจ้ำง

ร้านชุติมาตรายาง ร้านชุติมาตรายาง

ราคาท่ีเสนอ 1,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 1,000  บาท

หจก. ชัชวาลย์ แอร์ หจก. ชัชวาลย์ แอร์

ราคาท่ีเสนอ 7,490 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 7,490 บาท

บริษัท โตโยต้า นนทบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า นนทบุรี จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 9,941.74 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 9,941.74 บาท

บริษัท ส านักงานสถาปนิกกวางทอง จ ากัด บริษัท ส านักงานสถาปนิกกวางทอง จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 332,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 332,000 บาท

หจก. เคดีเอส ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส หจก. เคดีเอส ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

ราคาท่ีเสนอ 17,600 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 17,600 บาท

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  1  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

1 จ้างท าตรายาง 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 74/2566 (8 ก.พ. 66)

75/2566 (8 ก.พ. 66)

3 จ้างเปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ือง 9,941.74         9,941.74         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 76/2566 (8 ก.พ. 66)

2 จ้างย้ายเคร่ืองปรับอากาศ 7,490.00         7,490.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม

77/2566 (9 ก.พ. 66)4 จ้างซ่อมแซมห้องประชุมส านักงาน

เลขานุการกรม อาคาร 3 ชั น 2

332,000.00      332,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม

เสนอราคาเหมาะสม 78/2566 (13 ก.พ. 66)5 จ้าซ่อมแซมสปอร์ตไลท์ 17,600.00        17,600.00        เฉพาะเจาะจง



ล ำดับ ท่ี งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรจ้ำง

หจก. เคดีเอส ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส หจก. เคดีเอส ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 8,000  บาท

หจก. เคดีเอส ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส หจก. เคดีเอส ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

ราคาท่ีเสนอ 38,100 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 38,100 บาท

ร้านชุติมาตรายาง ร้านชุติมาตรายาง

ราคาท่ีเสนอ 1,440 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 1,440 บาท

หจก. ชัชวาลย์ แอร์ หจก. ชัชวาลย์ แอร์

ราคาท่ีเสนอ 14,498.50 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 14,498.50 บาท

83/2566 (23 ก.พ. 66)9 จ้างเปล่ียนคอมเพรสเซอร์

เคร่ืองปรับอากาศ

14,498.50        14,498.50        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม

81/2566 (20 ก.พ. 66)

8 จ้างท าตรายาง 1,440.00         1,440.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 82/2566 (23 ก.พ. 66)

7 จ้าซ่อมแซมและเปล่ียนประตูห้องน  า 

อาคาร1 ชั น 1

38,100.00        38,100.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  1  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

6 จ้างซ่อมแซมชักโครกห้องน  าหัวหน้า

กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์แผน

ไทย อาคาร 3 ชั น 6

8,000.00         8,000.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 80/2566 (15 ก.พ. 66)



ล ำดั
บ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  1  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 (สัญญาซ้ือ)

1 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการ

ระบบภาพและเสียงส าหรับห้องประชุม

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก

770,000.00           770,000.00          ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)  

บจก. เอวี เทค ซีลเต็มส์ บจก. เอวี เทค ซีลเต็มส์ มีคุณสมบัติและ

ข้อเสนอทาง

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วน

สสก 6/2566 (23 ก.พ. 66)



ล ำดั
บ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

 บริษัท หงษ์ทอง การช่าง 2016  บริษัท หงษ์ทอง การช่าง 2016

 ราคาท่ีเสนอ 3,330,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  3,330,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

สสก 10/2566 (14 ก.พ. 66)

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 (สัญญาจ้าง)

1 จ้างปรับปรุงพ้ืนผิวบริเวณรอบอาคาร
กรม ฯ

3,330,000.00   3,330,000.00   เฉพาะเจาะจง




