
สรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2563-สิงหาคม 2564 

กองสุขภาพระหวางประเทศ 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจาง 
วงเงินท่ีจะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายช่ือผูเสนอ 

ราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
จาง 

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
จาง 

1 
เชาเครื่องถายเอกสารประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
(จํานวน 1 เครื่อง) 

   30,000.00  
    
30,000.00  

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บจก.แอดวานซออโตเมช่ัน 
(ประเทศไทย) 

        30,000.00  ใบสั่งจาง เลขท่ี 1/2564 

2 
จัดซื้อนํ้าดื่มประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
(จํานวน 1 งาน) 

    9,000.00       9,000.00  
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานยอดนํ้าดื่ม          9,000.00  ใบสั่งจาง เลขท่ี 2/2564 

3 
จางถายเอกสารและเขาเลม  
(จํานวน 60 เลม) จํานวน 1 งาน 

    1,797.60       1,797.60  
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มีด ีมีเดีย เวิรค จาํกัด          1,797.60  ใบสั่งจาง เลขท่ี 17/2564 

4 
จัดซื้อวัสดสุํานักงาน ไตรมาส 1 
(จํานวน 6 รายการ) จํานวน 1 ชุด 

   10,432.50  
    
10,432.50  

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส         10,432.50  ใบสั่งจาง เลขท่ี 18/2564 

5 
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร  
(จํานวน 11 รายการ) จํานวน 1 ชุด 

    9,426.70       9,426.70  
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด          9,426.70  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 19/2564 

6 
จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศพรอม
นํ้ามันเช้ือเพลิง  
(จํานวน 1 งาน) 

   18,000.00  
    
18,000.00  

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอิศราวุฒิ ภูเงิน         18,000.00  ใบสั่งจาง เลขท่ี 19/1/2564 

7 
จางถายเอกสารและเขาเลม 
(จํานวน 100 เลม) 

    6,999.94       6,999.94  
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มีดี มีเดีย เวิรค จาํกัด          6,999.94  ใบสั่งจาง เลขท่ี 20/2564 

 

 

 

 



สรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2563-สิงหาคม 2564 

กองสุขภาพระหวางประเทศ 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจาง 
วงเงินท่ีจะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายช่ือผูเสนอ 

ราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซื้อหรือ

จาง 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาจาง 
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง 

8 
จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 
จํานวน 6 รายการ 

   
16,389.19  

    
16,389.19  

วิธีเฉพาะเจาะจง 
หางหุนสวนจํากัด 
ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส 

        16,389.19  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 22/2564 

9 
จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 
จํานวน 1 รายการ 

       
909.50  

       909.50  วิธีเฉพาะเจาะจง 
หางหุนสวนจํากัด 
ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส 

            909.50  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 23/2564 

10 
จางถายเอกสารและเขาเลม 
(จํานวน 30 เลม) 

    
2,099.34  

     2,099.34  วิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท มีดี มีเดีย เวิรค 
จํากัด 

         2,099.34  ใบสั่งจาง เลขท่ี 24/2564 

11 
จางตัดชุดเครื่องแบบปฏิบัติงาน 
จํานวน 13 ชุด 
(จํานวน 1 งาน) 

   
27,300.00  

    
27,300.00  

วิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท มีดี มีเดีย เวิรค 
จํากัด 

        27,300.00  ใบสั่งจาง เลขท่ี 24/2564 

12 
จางซอมครุภณัฑสํานักงาน 
(เครื่องทําลายเอกสาร) จํานวน 
1 เครื่อง จํานวน 1 งาน 

    
4,996.90  

     4,996.90  วิธีเฉพาะเจาะจง 
หางหุนสวนจํากัด 
ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส 

         4,996.90  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 28/2564 

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
จํานวน 23 รายการ 

 00,761.90    00,761.90  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง       100,761.90  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 29/2564 

14 จางทําตรายาง จํานวน 10 อัน 
(จํานวน 1 งาน) 

    
3,370.50  

     3,370.50  วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 
ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส 

         3,370.50  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 30/2564 

15 
จางซอมบํารุงรักษารถยนต
ราชการ หมายเลขทะเบียน กย 
7562 นนทบุร(ีจํานวน 1 งาน) 

    ,707.66       8,707.66  วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. โตโยตานนทบุรี ผู
จําหนายโตโยตา 

         8,707.66  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 33/2564 

 



สรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2563-สิงหาคม 2564 

กองสุขภาพระหวางประเทศ 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะ 
ซ้ือหรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอ 

ราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการ
คัดเลือก 

และราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
จาง 

หรือขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

16 จางถายเอกสารและเขาเลม     4,199.96       4,199.96  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีดี มีเดีย เวิรค จาํกัด          4,199.96  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 38/2564 

17 จางออกแบบและจัดทําปายไวนิล     3,000.00       3,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีดี มีเดีย เวิรค จาํกัด          3,000.00  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 38/1/2564 

18 ซื้อครุภณัฑคอมพิวเตอร 
(เครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร สี) 

   14,990.00     14,990.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคซิกซตีไ้ฟว จํากัด         14,990.00  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 39/2564 

19 เชาเครื่องถายเอกสาร ครั้งท่ี 2 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   24,000.00      24,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอดวานซออโตเมช่ัน 
(ประเทศไทย) 

        24,000.00  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 40/2564 

20 จางถายเอกสารและเขาเลม  
จํานวน 9,000 แผน (จํานวน 1 
งาน) 

    3,600.00       3,600.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอดวานซออโตเมช่ัน 
(ประเทศไทย) 

        36,000.00  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 44/2564 

20 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร  
จํานวน 19 รายการ 

   88,157.30      88,157.30  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด         88,157.30  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 45/2564 

21 จัดซอวัสดสุํานักงาน จํานวน 9 
รายการ 

   31,624.92      31,624.92  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก ยูซัพพลายแอนด
เซอรวิส 

        31,624.92  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 46/2564 

22 จางออกแบบและจัดทํา 
Conceptual Framework รองรับ
การจัดงาน Expo 2015 Osaka 
kansai ณ นครโอซากา ประเทศ
ญี่ปุน 

 120,000.00    120,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บจก ไรทแมน       120,000.00  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 47/2564 

23 จางซอมเครื่องพิมพเอกสาร     4,280.00       4,280.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคซิกซตีไ้ฟว จํากัด          4,280.00  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 48/2564 

24 จางทําตราบาง จํานวน 39 อัน     9,274.76       9,274.76  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก ยูซัพพลายแอนด
เซอรวิส 

         9,274.76  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 49/2564 

 

 



สรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2563-สิงหาคม 2564 

กองสุขภาพระหวางประเทศ 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อจัดจาง 
วงเงินท่ีจะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายช่ือผูเสนอ 

ราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการ
คัดเลือก 

และราคาท่ีตกลง
ซื้อหรือจาง 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
จาง 

หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง 

25 จางทําปายช่ือกลุมทุกกลุมงานและ
จัดทําผังบุคลกรภายในกองสุขภาพ
ระหวางประเทศ 

    7,918.00       7,918.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรเอ็นจเินียริ่ง (2003) 
จํากัด 

        7,918.00  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
51/2564 

26 จางออกแบบและผลิตหนังสือ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทย
ใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ 
(Medical Hub) ระยะ 10 ป  
(พ.ศ. 2560 - 2569) 

   9,991.50      9,991.50  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีดี มเีดีย เวิรค จาํกัด        9,991.50  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
52/2564 

27 จางผลิตซองเอกสาร จาํนวน 20 
กลอง 

   4,610.00      4,610.00  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส         4,610.00  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
53/2564 

28 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน  
จํานวน 10 รายการ 

   5,186.73      5,186.73  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส       25,186.73  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
54/2564 

29 จางออกแบบและผลิตสื่อสําหรับ
การตลาดและประชาสัมพันธระบบ
การกักกันตัวสําหรับชาวตางชาติ
รองรับมาตรการผอนปรนของ
รัฐบาล (ภาษาไทย-อังกฤษ) 

 20,000.00    20,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีดี มีเดีย เวิรค จาํกัด     120,000.00  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
55/2564 

30 จัดซื้อวัสดคุอมพิงเตอร  
จํานวน 9 รายการ 

   3,202.35      3,202.35  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด       93,202.35  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
56/2564 

 

 

 

 

 



สรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2563-สิงหาคม 2564 

กองสุขภาพระหวางประเทศ 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะ 
ซ้ือหรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอ 

ราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการ
คัดเลือก 

และราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาจาง 

หรือขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

31 จางซอมเครื่องพิมพเอกสาร  
จํานวน 1 เครื่อง 

749.00 749.00 

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคซิกซตีไ้ฟว จํากัด 749.00 ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 57/2564 

32 จางเหมาออกแบบและดําเนินพิธี
การลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือระหวางกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ และเครือขายพันธมิตรการ
พัฒนาและสงเสรมิ Wellness Hub 
ของประเทศไทย ในรูปแบบ
ออนไลน ภายใตคณะอนุกรรมการ
พัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง  
การสงเสริมคุณภาพ (Wellnes 
Hub)  

   
40,000.00  

    
40,000.00  

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไรมแมน จํากัด         40,000.00  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 58/2564 

33 จางซอมเครื่องครภุัณฑคอมพิวเตอร 
(CPU) จํานวน 10 เครื่อง 

31,030.00 31,030.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคซิกซตีไ้ฟว จํากัด         31,030.00  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 59/2564 

34 จางซอมเครื่องครภุัณฑคอมพิวเตอร 
(CPU) จํานวน 2 เครื่อง 

    7,597.00       7,597.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคซิกซตีไ้ฟว จํากัด          7,597.00  ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 60/2564 

 

 

 

 


