
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาจาง
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
เชาเครื่องถายเอกสารประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565            
(จํานวน 1 เครื่อง)

21,000.00          21,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เค-วิน เซอรวิส จํากัด                       21,000.00 ใบสั่งจาง เลขที่ 1/2565

2
จัดซื้อน้ําดื่มประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (จํานวน 1 งาน)

9,000.00           9,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง รานยอดน้ําดื่ม 9,000.00                        ใบสั่งจาง เลขที่ 2/2565

3
จายถายเอกสารและเขาเลม        

(จํานวน 90 ชุด)
13,500.00          13,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ดีดี ปริ้นติ้ง แอนต เซอรวิส จํากัด                       13,500.00 ใบสั่งจาง เลขที่ 18/2565

4
จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ

พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง (จํานวน 1 งาน)
20,000.00          20,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายอิศราวุฒิ ภูเงิน                       20,000.00 ใบสั่งจาง เลขที่ 19/2565

5
จางถายเอกสารและเขาเลม        

(จํานวน 40 เลม)
1,170.58           1,170.58          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ดีดี ปริ้นติ้ง แอนต เซอรวิส จํากัด 1,170.58                        ใบสั่งจาง เลขที่ 20/2565

6
จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ

พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง (จํานวน 1 งาน)
32,000.00          32,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายอิศราวุฒิ ภูเงิน                       32,000.00 ใบสั่งจาง เลขที่ 21/2565

7
จางถายเอกสารและเขาเลม        
(จํานวน 90 ชุด)

1386.72 1386.72 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ดีดี ปริ้นติ้ง แอนต เซอรวิส จํากัด 1386.72 ใบสั่งจาง เลขที่ 21/1/2565

8
จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร          
(เครื่อง CPU) (จํานวน 1 เครื่อง)

4,300.00           4,300.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เทคซิกซตี้ไฟว จํากัด 4,300.00                        ใบสั่งจาง เลขที่ 22/2565

9
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร                 
(จํานวน 17 รายการ)

52,323.00          52,323.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ทรัพยอรุณพง จํากัด 52,323.00                       ใบสั่งจาง เลขที่ 23/2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

สํานักสงเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
     วงเงินที่จะซื้อ

     หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาจาง

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

10
จางถายเอกสารและเขาเลม        

(จํานวน 90 ชุด)
3,335.83           3,335.83          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ดีดี ปริ้นติ้ง แอนต เซอรวิส จํากัด 3,335.83                        ใบสั่งจาง เลขที่ 23/1/2565

11
ซื้อวัสดุสํานักงาน                   
(จํานวน 10 รายการ)

27,153.39          27,153.39        วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดยูซัพพลายแอนเซอรวิส 27,153.39                       ใบสั่งจาง เลขที่ 24/2565

12
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว               
(ถุงขยะ จํานวน 20 หอ)

1,626.40           1,626.40          วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดยูซัพพลายแอนเซอรวิส 1,626.40                        ใบสั่งจาง เลขที่ 25/2565

13 จางทําตรายาง (จํานวน 4 อัน) 1,478.74           1,478.74          วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดยูซัพพลายแอนเซอรวิส 1,478.74                        ใบสั่งจาง เลขที่ 26/2565

14

จางซอมบํารุรักษาตรวจเช็คระยะ

ตามกําหนดรถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน กย 7526 นนทบุรี

24,711.65          24,711.65        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด 24,711.65                       ใบสั่งจาง เลขที่ 28/2565

15
จางซอมเครื่องพิมพเอกสาร         

(จํานวน 1 เครื่อง)
750.00              750.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เทคซิกซตี้ไฟว จํากัด 750.00                           ใบสั่งจาง เลขที่ 30/2566

16
จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ

พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง (จํานวน 1 งาน)
42,400.00          42,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายอิศราวุฒิ ภูเงิน 42,400.00                       ใบสั่งจาง เลขที่ 32/2565

17
จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ
พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง (จํานวน 1 งาน)

45,500.00          45,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายอิศราวุฒิ ภูเงิน 45,500.00                       ใบสั่งจาง เลขที่ 38/2565

18

จางเหมาจัดทําชุดวัสดุอุปกรณ

สําหรับการจัดงาน Thailand 
International Health Expo 2022

60,000.00          60,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ไรทแมน จํากัด 60,000.00                       ใบสั่งจาง เลขที่ 40/2565



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
     วงเงินที่จะซื้อ

     หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาจาง

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

19
จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ

พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง (จํานวน 1 งาน)
20,000.00          20,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายอิศราวุฒิ ภูเงิน 20,000.00                       ใบสั่งจาง เลขที่ 56/2565

20
จางซอมบํารุรักษารถยนตราชการ 
(เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต) หมายเลข

ทะเบียน กย 7526 นนทบุรี

2,787.35           2,787.35          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด 2,787.35                        ใบสั่งจาง เลขที่ 58/2565

21

จางเหมาออกแบบและจัดทําเอกสาร
รองรับการจัดนิทรรศการพื้นที่โซน 

Health&Wellness ในงานมหกรรม

การเงิน MONEY EXPO 2022

30,000.00          30,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ไรทแมน จํากัด 30,000.00                       ใบจางจาง เลขที่ 59/2565

22
จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ

พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง (จํานวน 1 งาน)
19,800.00          19,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายอิศราวุฒิ ภูเงิน 19,800.00                       ใบสั่งจาง เลขที่ 60/2565

23
ซื้อวัสดุสํานักงาน  (จํานวน 13 
รายการ)

39,558.97          39,558.97        วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดยูซัพพลายแอนเซอรวิส 39,558.97                       ใบสั่งจาง เลขที่ 61/2565

24

จางเหมาออกแบบและดําเนินการ

จัดพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความ

รวมมือระหวาง กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ และเครือขาย

พันธมิตร ในการพัฒนาการ
ใหบริการดานการทองเที่ยวเชิง

การแพทย และสุขภาพตาม
มาตรฐานระดับสากล (ระบบ  
Online)

50,000.00          50,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ไรทแมน จํากัด 50,000.00                       ใบสั่งจาง เลขที่ 62/2565

25
จางเหมาออกแบบและผลิตปายโรล
อัพ (Roll up) (จํานวน 3 ชุด)

15,000.00          15,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ไรทแมน จํากัด 15,000.00                       ใบสั่งจาง เลขที่ 63/2565



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
     วงเงินที่จะซื้อ

     หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาจาง

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

26
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร                 

(จํานวน 18 รายการ)
69,721.20          69,721.20        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ทรัพยอรุณพง จํากัด 69,721.20                       ใบสั่งจาง เลขที่ 65/2565

27
จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ
พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง (จํานวน 1 งาน)

8,000.00           8,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอิศราวุฒิ ภูเงิน 8,000.00                        ใบสั่งจาง เลขที่ 68/2565

28
จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ
พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง (จํานวน 1 งาน)

4,500.00           4,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุระศักดิ์ ปนสุวรรณ 4,500.00                        ใบสั่งจาง เลขที่ 69/2565

29

จางเหมาจัดทํารายละเอียดการจัด
งาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ
 นครโอซากา ประเทศญี่ปุน 

ประกอบการเสนอเขาสูการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

80,000.00          80,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เฟรส เอสเตท แอนด คอนซัลแทนต จํากั 80,000.00                       ใบสั่งจาง เลขที่ 72/2565

30
จางเหมาออกแบบและจัดทําบูธ

พรอมติดตั้งและรื้อถอน
269,966.35        269,966.35       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ไคดด็อก จํากัด 269,966.35                     ใบสั่งจาง เลขที่ 73/2565

31
จางถายเอกสารและเขาเลม        

(จํานวน 15 เลม)
1,500.00           1,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ดีดี ปริ้นติ้ง แอนต เซอรวิส จํากัด 1,500.00                        ใบสั่งจาง เลขที่ 35/2565

32
จางถายเอกสารและเขาเลม        

(จํานวน 60 เลม)
9,000.00           9,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ดีดี ปริ้นติ้ง แอนต เซอรวิส จํากัด 9,000.00                        ใบสั่งจาง เลขที่ 76/2565
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