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

บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ำกัด บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 22,470 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 22,470 บาท

บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ำกัด บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 51,501.24 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 51,501.24 บาท

บริษัท ออโตเมช่ันเซอร์วิส จ ำกัด บริษัท ออโตเมช่ันเซอร์วิส จ ำกัด

ราคาท่ีเสนอ 239,787 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ เป็นเงิน 239,787 บาท

สรุปผลการจัดซ้ือในรอบเดือน ธันวาคม 2564

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  4  เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

เสนอราคาเหมาะสม 10/2565 (17 ธ.ค. 64)

1 จัดซ้ือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

จ านวน 3 ชุด

22,470.00        22,470.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 8/2565 (14 ธ.ค. 64)

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน         จ านวน

 2 รายการ

51,501.24        51,501.24        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสม 9/2565 (14 ธ.ค. 64)

3 จัดซ้ือเคร่ืองสลับสัญญาณ       พร้อม

ติดต้ังอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

239,787.00      239,787.00      เฉพาะเจาะจง



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
 นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์  นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์

 ราคาท่ีเสนอ 28,080 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 28,080 บาท

 บจก. พี แอนด์ พี ไอท์สปีด โซลูช่ัน  บจก. พี แอนด์ พี ไอท์สปีด โซลูช่ัน

 ราคาท่ีเสนอ 18,404 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 18,404 บาท

 นางสาวรัตนาพร คนหลัก  นางสาวรัตนาพร คนหลัก

 ราคาท่ีเสนอ 2,400 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน  2,400 บาท

 นางราตรี พรหมคชสุต  นางราตรี พรหมคชสุต

 ราคาท่ีเสนอ 6,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 6,000 บาท

 นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์  นายสุรชัย นิโรจน์รัมย์

 ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 8,000 บาท

37/2565 (2 ธ.ค. 64)

4 จ้างจ้างซักผ้าคลุมโต๊ะ 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานประจ า

ส านักงานด้านการเงินและบัญชี   

 1 คน

3

เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

5 จ้างซ่อมแซมชักโครกห้องอธิบดี 8,000.00       

41/2565 (7 ธ.ค. 64)

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง2,400.00      2,400.00       39/2565 (7 ธ.ค. 64)

8,000.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
43/2565 (20 ธ.ค. 64)

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  4  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2565 

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
38/2565 (7 ธ.ค. 64)2 จ้างท ากล่องใส่เอกสาร              

จ านวน 200 ใบ
18,404.00     18,404.00    เฉพาะเจาะจง

1 จ้างซ่อมแซมท่อน้ าดีบริเวณพ้ืนท่ี

อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุข

และแพทย์ไทย

28,080.00     28,080.00    



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจ้ำง  รำคำกลำง วิธีจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  4  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2565 

 บจก. เอ พลัส ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท์  บจก. เอ พลัส ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท์

 ราคาท่ีเสนอ 498,769.80 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 498,769.80 บาท

7 จ้างก่อสร้างทางลาดและปรับปรุง

พ้ืนท่ีจอดส าหรับคนพิการ 

กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก

160,000.00    160,000.00   เฉพาะเจาะจง   หจก.บ้านโป่ง เพ้นท์ส               

                                         

ราคาท่ีเสนอ 160,000 บาท

 หจก.บ้านโป่ง เพ้นท์ส                           

                                                     

ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 160,000 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
46/2565 (24 ธ.ค. 64)

6 จ้างเหมาให้บริการกระแสไฟฟ้า 

อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบจ่ายน้ า

ส าหรับจัดงานมหกรรมสมุนไพร

แห่งชาติและการประชุมวิชาการ

ประจ าปี การแพทย์แผนไทย 

การแพทย์พ้ืนบ้าร และการแพทย์

ทางเลือกแห่งชาติ คร้ังท่ี 18

498,769.80    498,769.80   เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
45/2565 (22 ธ.ค. 64)



ล ำดั
บ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

 บจก.โปรบิลด์ ดีเวลอปเมนท์  บจก.โปรบิลด์ ดีเวลอปเมนท์

 ราคาท่ีเสนอ 448,074 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 448,074 บาท

 บจก.โปรบิลด์ ดีเวลอปเมนท์  บจก.โปรบิลด์ ดีเวลอปเมนท์

 ราคาท่ีเสนอ 460,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 460,000 บาท

 บริษัทซีเอ็นแฟมิล่ี
เซอร์วิส จ ากัด

 บริษัทซีเอ็นแฟมิล่ี
เซอร์วิส จ ากัด

 ราคาท่ีเสนอ 940,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 940,000 บาท

 บจก. ดัค แล็บ  บจก. ดัค แล็บ

 ราคาท่ีเสนอ 595,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 595,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

สลก 10/2565 (27 ธ.ค. 64)

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (สัญญาจ้าง)

1 จ้างซ่อมแซมดาดฟ้า อาคาร 1 และ
ดาดฟ้า อาคาร 3 กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก

448,074.00      448,074.00      เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

สลก 11/2565 (27 ธ.ค. 64)

3 จ้างพัฒนาระบบจัดซ้ือจัดจ้างดิจิทัล 
(Digital Procurement)

940,000.00      940,000.00      เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

สลก 12/2565 (29 ธ.ค. 64)

2 จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีลานจอดรถใต้อาคาร
 3 ช้ัน 1 กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

460,008.00      460,008.00      เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

สลก 13/2565 (29 ธ.ค. 64)4 จ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมข้อมูล
พร้อมท้ังวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
การใช้ต ารับยาแผนไทย และยา
สมุนไพรส าหรับดูแลผู้ป่วยและกลุ่ม
เส่ียง ผ่านระบบไลน์ OA  หมอแผน
ไทยสู้ภัยโควิด

595,000.00      595,000.00      เฉพาะเจาะจง



 หจก. บ้านโป่ง เพ้นท์ส  หจก. บ้านโป่ง เพ้นท์ส

 ราคาท่ีเสนอ 498,500 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นเงิน 498,500 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

สลก 14/2565 (29 ธ.ค. 64)5 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสี 
บริเวณภายอกอาคารกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

498,500.00      498,500.00      เฉพาะเจาะจง



ล ำดั
บ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

 ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันท่ี  4  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (สัญญาซ้ือ)

1 จัดซ้ือเคร่ืองท ำแห้งแบบแช่แข็ง (Freeze
 Dryer) กรมกำรแพทย์แผนไทยและ

กำรแพทย์ทำงเลือก

1,991,200.00   1,991,200.00   ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)  

1. บจก.คิเนติค เอ็นจิเนียร่ิง  
2. บจก. กรีน โปรเกรส

บจก.คิเนติค เอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำง

เทคนิคถูกต้อง
ครบถ้วน

สลก 3/2565 (29 ธ.ค. 64)


