
ราคาทีเ่สนอ

770.00                                           

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังจ้าง ใบสังจ้าง

1 3740300358499 ร้านวิริยะ - ตสน จ.10/2564 17/08/2564 770.00 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ล าดับ ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา

-จ้างจัดท าตรายาง 3740300358499 ร้านวิริยะ

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน       .....ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มตรวจสอบภายใน).........................................................

2. เลขที่โครงการ  ......................................-.........................................................................................................................................

3. ชื่อโครงการ     .....................................-.........................................................................................................................................

4. งบประมาณ    ......................................770.................................................................................บาท

5. ราคากลาง      .....................................770...............................................................................บาท

หมายเหต ุ: วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เหตุผลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ
750.00                                      

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/
ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3100400789039 ร้าน จ. ชืน่พานชิย์ สธ 1014/337 19/08/2564  750 บาท ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

ร้าน จ. ชืน่พานิชย์ 3100400789021 ร้าน จ. ชืน่พานิชย์

หมายเหต ุ: วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน        ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ    - 
3. ชื่อโครงการ       -
4. งบประมาณ      750 บาท
5. ราคากลาง       750 บาท



ราคาทีเ่สนอ
3,957.93 บาท

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/
ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3100400789039 ร้านกจิทวีทรัพย์ สธ 1014/341 23/08/2564  3,957.93 บาท ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

ร้านกิจทวีทรัพย์ 3100400789039 ร้านกิจทวีทรัพย์

หมายเหต ุ: วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน        ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ    - 
3. ชื่อโครงการ       -
4. งบประมาณ      3,957.93 บาท
5. ราคากลาง       3,957.93 บาท
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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64077055107

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการตอบข้อสอบถามในการให้บริการอนุญาต (FDA Call Center) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3,242,000.00 บาท

3,242,000.00 บาท

0105517012603 บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด 2,660,000.00

การจ้างงานโครงการจ้างพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการตอบข้อสอบ

ถามในการให้บริการอนุญาต (FDA Call Center) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา

1

0105551040827 บริษัท เดสพาซีโต บูล  จำกัด 3,222,000.00

0107546000377 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 2,878,300.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105517012603
บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ต

เวิร์ค จำกัด
640905000990 48/2564 24/08/2564 2,660,000.00 ส่งงานตามกำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087525416

จ้างจัดทำแผงอะคีลิคป้องกันแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,570.00 บาท

54,570.00 บาท

0105555131347 บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด 54,570.00จ้างจัดทำแผงอะคีลิคป้องกันแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด 191

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105555131347 บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด 640814457612 บจ.กยผ.190/64 23/08/2564 54,570.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087381714

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 3 และ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

215,605.00 บาท

215,605.00 บาท

0105555131347 บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด 215,605.00จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105555131347 บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด 640814320076 บจ.กยผ.188/64 17/08/2564 215,605.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087394246

จ้างจัดทำเอกสารเรื่อง Chemical Profiles โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52,800.00 บาท

52,800.00 บาท

0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดี

ไซน์
52,800.00จัดทำเอกสารเรื่อง Chemical Profiles1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษร

กราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
640814322116 บจ.กยผ.189/64 19/08/2564 52,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64097023068

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

63,076.50 บาท

63,076.50 บาท

0105547085307 เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัล เซอร์วิส 63,076.50จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105547085307 เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัล เซอร์วิส 640914019136 บจ.กยผ.191/64 30/08/2564 63,076.50 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64077312848

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,245,000.00 บาท

3,245,000.00 บาท

0105537100478 บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จำกัด 3,229,377.00

อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้าโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(24.10.21.00 )

1

0105538046809 บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จำกัด 3,235,390.00

0105553021234 บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จำกัด 3,231,080.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105537100478 บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จำกัด 640814402130 บซ.กยผ.19/64 27/08/2564 3,223,000.00 ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา  
1.หนวยงาน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมกฎหมายอาหารและยา  
2.เลขท่ีโครงการ -  
3.ชื่อโครงการ -  
4.งบประมาณ -  
5.ราคากลาง -  
6.รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้  

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ - - -  7.ผูท่ีไดรับการคัดเลือก ไดแก  
ลําดับ เลขประจําตัว 

ผูเสียภาษีอากร ชื่อผูขาย เลขคุมสัญญา 
ในรบบ e-GP เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ วันท่ีทําสัญญา/ 
ใบสั่งซ้ือ จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก 1 - - - - - - - -  



ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา  
1.หนวยงาน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมกฎหมายอาหารและยา  
2.เลขท่ีโครงการ -  
3.ชื่อโครงการ -  
4.งบประมาณ -  
5.ราคากลาง -  
6.รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้  

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ - - -  7.ผูท่ีไดรับการคัดเลือก ไดแก  
ลําดับ เลขประจําตัว 

ผูเสียภาษีอากร ชื่อผูขาย เลขคุมสัญญา 
ในรบบ e-GP เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งจาง วันท่ีทําสัญญา/ 
ใบสั่งจาง จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก - - - - - - - - -  



ราคาทีเ่สนอ

425.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1909800669621 ร้าน กอ๊ปปี ้ปร้ิน - บจ.พ.183/2564 16/8/2564 425.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

2. เลขที่โครงการ     -

3. ชือ่โครงการ       จ้างถ่ายเอกสาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ        425.00  บาท

5. ราคากลาง         425.00 บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1909800669621 ร้าน ก๊อปปี ้ปร้ิน

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท
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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087074869

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์เลขทะเบียน บน 3918 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,348.29 บาท

5,348.29 บาท

090554600066
1

บจ.พี.วี.เค.มอเตอร์ จำกัด 5,348.29
ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์เลขทะเบียน บน 3918
นนทบุรี

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09055460

00661
บจ.พี.วี.เค.มอเตอร์
จำกัด

64081406
3179

บจด.
241/64

02/08/2
564

5,348.29
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087588734

ซื้อซื้อกล่องเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,305.10 บาท

36,305.10 บาท

010553811780
3

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด 36,305.10ซื้อกล่องเก็บเอกสาร1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055381

17803
บริษัท กรุงเทพคลัง
เอกสาร จำกัด

64081453
7712

บซ.ด.
21/64

25/08/2
564

36,305.10
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087316543

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000.00 บาท

24,000.00 บาท

110370130356
5

นางสาวพัชรา  วาสอนใจ 24,000.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ด่านอาหารและยาแหลม
ฉบัง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
11037013

03565
นางสาวพัชรา  วาสอน
ใจ

64081425
8134

บจด.
242/64

04/08/2
564

24,000.00
ส่งงานตาม

กำหนด
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087404346

จ้างพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,000.00 บาท

19,000.00 บาท

314990019778
3

นายสิทธิชัย  แพรดำ 19,000.00พนักงานขับรถยนต์1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
31499001

97783
นายสิทธิชัย  แพรดำ

64081435
0852

บจด.
243/63

09/08/2
564

19,000.00
ส่งงานตาม

กำหนด
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087319825

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านพัสดุ-ครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000.00 บาท

24,000.00 บาท

112990024832
2

นายแมน  วงษ์สวัสดิ์ 24,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านพัสดุ-ครุภัณฑ์1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
11299002

48322
นายแมน  วงษ์สวัสดิ์

64081426
4422

บจด.
244/64

09/08/2
564

24,000.00
ส่งงานตาม

กำหนด
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64077072576 

3. ช่ือโครงการ จ้างซ่อมบานหน้าต่างห้องท างานและโถปสัสาวะห้องน  าชาย โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 7,800.00 บาท 

5. ราคากลาง 7,800.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 งานจ้างซ่อมบานหน้าต่างห้องท างานและโถปสัสาวะห้องน  าชาย รวม ๒ รายการ 3102000512376 นาย พงศกร  เรืองมาก 7,800.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3102000512376 นาย พงศกร  เรืองมาก 640714082332 
บจ.พศ. 

128/2564 
07/07/2564 7,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64087032670 

3. ช่ือโครงการ จ้างซ่อมบานประตูทางเข้ากองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 4,500.00 บาท 

5. ราคากลาง 4,500.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 การจ้างซ่อมบานประตูทางเข้ากองพัฒนาศักยภาพผู้บรโิภค รวม ๒ รายการ 3120200217708 พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลาย 4,500.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120200217708 พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลาย 640814058204 
บจ.พศ. 

129/2564 
06/08/2564 4,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64087172931 

3. ช่ือโครงการ จ้างผลิตคู่มือ ผลิตภณัฑส์ุขภาพกับโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 200,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 200,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 งานจ้างผลิตคูม่ือ ผลิตภณัฑส์ุขภาพกับโควิด-๑๙ 0115547008787 บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ นท์ จ ากดั 200,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0115547008787 บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ นท์ จ ากดั 640814159303 
บจ.พศ. 

130/2564 
10/08/2564 200,000.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64087163964 

3. ช่ือโครงการ ซ่อมก๊อกน  าอ่างล้างหน้ากับชักโครกห้องน  าหญิงและลูกบิดประตูของห้องงานโสตทัศนูปกรณ ์

4. งบประมาณ 3,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 3,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
งานจ้างซ่อมก๊อกน  าอ่างล้างหน้ากับชักโครกห้องน  าหญิงและลูกบดิประตูของห้องงาน 

โสตทัศนูปกรณ ์
3102000512376 นาย พงศกร  เรืองมาก 3,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3102000512376 นาย พงศกร  เรืองมาก 640814191090 
บจ.พศ. 

131/2564 
13/08/2564 3,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64087399588 

3. ช่ือโครงการ จ้างงานลอกฟิล์มเก่าและติดตั้งฟิลม์ใหม่บานกระจกหน้าตา่งของกลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 7,250.00 บาท 

5. ราคากลาง 7,250.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
งานลอกฟิล์มเก่าและติดตั้งฟิลม์ใหม่บานกระจกหน้าต่างของกลุ่มพฒันาพฤติกรรมการ 
บริโภค 

3120200217708 พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลาย 7,250.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120200217708 พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลาย 640814391530 
บจ.พศ. 

133/2564 
23/08/2564 7,250.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64087421327 

3. ช่ือโครงการ จ้างติดตั้งเดินสายจุดบริการระบบเครือข่าย(LAN) มายังห้องประชุม กอง พศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 7,276.00 บาท 

5. ราคากลาง 7,276.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ติดตั้งเดินสายจุดบริการระบบเครอืข่าย (LAN) มายังห้องประชุม กอง พศ. 0107546000377 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) 7,276.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0107546000377 
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั 
(มหาชน) 

640814392320 
บจ.พศ. 

134/2564 
25/08/2564 7,276.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

64087478135 

ซื้อวัสดุส านักงาน 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,822.25 บาท 

32,822.25 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
 รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 การจัดซื้อวัสดสุ านักงาน รวม ๑๕ รายการ 3100400789039 กิจทวีทรัพย์  32,822.25 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 

 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100400789039 กิจทวีทรัพย์  640814440216 บซ.พศ.12/2564 25/08/2564 32,822.25 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087062947

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดปรับปรุง และซ่อมแซมระบบเชื่อมต่อสายสัญญาณและเสียงห้องประชุมกอง คบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,000.00 บาท

40,000.00 บาท

372990017429
0

นายตามพงษ์  รัตนเสถียร 33,000.00
รายงานขออนุมัติจ้างจัดปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาย
สัญญาณภาพและเสียงห้องประชุมกอง คบ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
37299001

74290
นายตามพงษ์  รัตน
เสถียร

64081407
0838

คบ.จ
63/2564

02/08/2
564

33,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087099156

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดซ่อมปรับปรุงห้องทำงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

155,000.00 บาท

155,000.00 บาท

010555513134
7

บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์
จำกัด

254,722.00รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมปรับปรุงห้องทำงานฯ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055551

31347
บริษัท  อาชา เอ็น
เตอร์ไพรส์  จำกัด

64081408
2096

คบ.จ.
61/2564

02/08/2
564

154,722.0
0

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087101569

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการทำแนวทางในการบูณาการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จของ อย.และสำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดกับศูนย์ให้บริการ
SMEครบวงจรของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
60,000.00 บาท

60,000.00 บาท

012555802513
1

บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอน
ซัลติ้ง จำกัด

60,000.00
รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำคู่มือและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานพัสดุฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01255580

25131
บริษัท ออพติมัส โซ
ลูชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด

64081408
3919

คบ.จ
63/2564

05/08/2
564

60,000.00
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087568985

จ้างจ้างติดตั้งผ้าม่านปรับแสงห้องทำงานกอง คบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

56,900.00 บาท

56,900.00 บาท

380160041060
7

ธนพัฒน์ สุขสวัสดิ์ 56,900.00จ้างติดตั้งผ้าม่านปรับแสงห้องทำงานกอง คบ.1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38016004

10607
ธนพัฒน์ สุขสวัสดิ์

64081446
6900

คบ.จ
62/2564

02/08/2
564

56,900.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64097095155

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,360.00 บาท

41,360.00 บาท

312020021770
8

พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลาย 41,360.00รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเก้าอี้1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
31202002

17708
พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลาย

64091407
9200

คบ.จ
65/2564

19/08/2
564

41,360.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64097173182

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดวิเคราะห์ข้อมูล Adverse Events follwization วัคซีน Covid 19ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

390030062827
3

นางสาวนันท์นภัส  พรุเพชรแก้ว 15,000.00
รายงานขออนุมัติจ้างจัดวิเคราะห์ข้อมูล วีัคซีน
covid 19

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39003006

28273
นางสาวนันท์นภัส  พรุ
เพชรแก้ว

64091415
1154

คบ.จ
64/2564

11/08/2
564

15,000.00
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087014492

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวมัณธริดา จิ๋วสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,000.00 บาท

36,000.00 บาท

176010007855
1

นางสาวมัณธริดา จิ๋วสุข 36,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
17601000

78551
นางสาวมัณธริดา จิ๋ว
สุข

64081401
5698

บจส.
187/256

4

02/08/2
564

36,000.00
ส่งงานตาม

กำหนด
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087013678

จ้างจ้างเหมาปฏิบัติการของนางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,000.00 บาท

40,000.00 บาท

166990019191
1

นางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ 40,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
16699001

91911
นางสาวพรพรรณ เต
ชะบุญญะ

64081401
8429

บจส.
188/256

4

02/08/2
564

40,000.00
ส่งงานตาม

กำหนด
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087229861

จ้างปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอางจากเมล็ดกัญชง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

150,000.00 บาท

156030026959
9

นายกฤษฎา บุญชื่น 150,000.00
การจ้างงานปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตเครื่องสำอางจากเมล็ดกัญชง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
15603002

69599
นายกฤษฎา บุญชื่น

64081421
4133

บจส.
189/256

4

02/08/2
564

150,000.0
0

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087509782

จ้างทำแบบตรวจสอบสถานที่ผลิต/สถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

134,820.00 บาท

134,820.00 บาท

310050138359
3

สามชัย 2017 134,820.00
ทำแบบตรวจสอบสถานที่ผลิต/สถานที่นำเข้าเครื่อง
สำอาง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
31005013

83593
สามชัย 2017

64081441
6382

บจส.
190/256

4

03/08/2
564

134,820.0
0

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64097047375

ซื้ออุปกรณ์ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,732.00 บาท

14,732.00 บาท

390010113835
7

เจเอส คอมพิวเตอร์ 14,732.00อุปกรณ์ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39001011

38357
เจเอส คอมพิวเตอร์

64091404
4442

บซส.
7/2564

27/08/2
564

14,732.00
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ - 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างถ่ายเอกสาร  2,018  ชุด 
4.  งบประมาณ 2,421.60 บาท 
5.  ราคากลาง  2,421.60 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 
 

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
จ้างถ่ายเอกสาร 2,018 ชุด 3420500317403 ดับเบ้ิลยู.ที.ก็อปป้ี ปร้ิน เซ็นเตอร์ 2,421.60 

 
 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-Gp 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3420500317403 ดับเบ้ิลยู.ที.ก็อปป้ี  
ปริ้น เซ็นเตอร์ 

- บจ.ว.92/2564 5  สค.2564 2,0421.60 ส่งมอบงานครบ
สมบูรณ์ 

ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 
 
 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ - 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างถ่ายเอกสาร  2,018  ชุด 
4.  งบประมาณ 2,421.60 บาท 
5.  ราคากลาง  2,421.60 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 
 

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
จ้างถ่ายเอกสาร 2,018 ชุด 3420500317403 ดับเบ้ิลยู.ที.ก็อปป้ี ปร้ิน เซ็นเตอร์ 2,421.60 

 
 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-Gp 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3420500317403 ดับเบ้ิลยู.ที.ก็อปป้ี  
ปริ้น เซ็นเตอร์ 

- บจ.ว.93/2564 13  สค.2564 2,0421.60 ส่งมอบงานครบ
สมบูรณ์ 

ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 
 
 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ - 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างถ่ายเอกสาร  2,018  ชุด 
4.  งบประมาณ 2,421.60 บาท 
5.  ราคากลาง  2,421.60 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 
 

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
จ้างถ่ายเอกสาร 2,018 ชุด 3420500317403 ดับเบ้ิลยู.ที.ก็อปป้ี ปร้ิน เซ็นเตอร์ 2,421.60 

 
 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-Gp 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3420500317403 ดับเบ้ิลยู.ที.ก็อปป้ี  
ปริ้น เซ็นเตอร์ 

- บจ.ว.94/2564 18 สค.2564 2,0421.60 ส่งมอบงานครบ
สมบูรณ์ 

ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 
 
 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ - 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างถ่ายเอกสาร  2,018  ชุด 
4.  งบประมาณ 3,228.60 บาท 
5.  ราคากลาง  3,228.60 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 
 

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
จ้างถ่ายเอกสาร 2,018 ชุด 3420500317403 ดับเบ้ิลยู.ที.ก็อปป้ี ปร้ิน เซ็นเตอร์ 3,228.60 

 
 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-Gp 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3420500317403 ดับเบ้ิลยู.ที.ก็อปป้ี  
ปริ้น เซ็นเตอร์ 

- บจ.ว.95/2564 27 สค.2564 3,228.60 ส่งมอบงานครบ
สมบูรณ์ 

ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 
 
 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64087673473 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างท าตรายาง 
4.  งบประมาณ 5,575.00 บาท 
5.  ราคากลาง  5,575.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 
 

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
จ้างท าตรายาง  21  รายการ 3100400789021 จ.ชื่นพาณิชย์ 5,575.00 

 
 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-Gp 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100400789021 จ.ชื่นพาณิชย์ 640814554908 บจ.ว.96/2564 27 สค.2564 5,575.00 ยังไม่ถึงก าหนดส่ง
มอบงาน 

ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 
 
 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64097011655

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

164,769.30 บาท

164,769.30 บาท

0105546095635 บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 164,769.30อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105546095635
บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์

เซอร์วิส จำกัด
640914009714 บจ.ศรป.7/2564 31/08/2564 164,769.30 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087158030

จ้างจัดทำแผนการพัฒนาระบบการบริการจัดการคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน PIC/S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

100,000.00 บาท

5100800021827 นางจิรา มณีกาญจน์ 100,000.00
จ้างจัดทำแผนการพัฒนาระบบการบริการจัดการคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับ

มาตรฐาน PIC/S
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5100800021827 นางจิรา มณีกาญจน์ 640814236608
บจ.สมพ.

169/2564
05/08/2564 100,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64097047529

จ้างสแกนเอกสารที่เกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

1930500145831 นายรัตนศักดิ์ ชุมเอียด 30,000.00จ้างสแกนเอกสารที่เกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1930500145831 นายรัตนศักดิ์ ชุมเอียด 640914039360
บจ.สมพ.

170/2564
11/08/2564 30,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087532246

จ้างสนับสนุนการจัดประชุม การจัดทำเอกสาร รวบรวมและตรวจสอบเอกสารเพื่อดำเนินการสนับสนุนการเบิกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,000.00 บาท

19,000.00 บาท

1129900139612 นางสาวณัฐสุวรรณ บัวงาม 19,000.00
จ้างสนับสนุนการจัดประชุม การจัดทำเอกสาร รวบรวมและตรวจสอบเอกสารเพื่อ

ดำเนินการสนับสนุนการเบิกจ่าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900139612 นางสาวณัฐสุวรรณ บัวงาม 640814435257
บจ.สมพ.

171/2564
11/08/2564 19,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087471462

จ้างจัดทำข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และการสำรวจความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

150,000.00 บาท

1103600032345 นางสาวจอมวธู พูลทรัพย์ 150,000.00
จ้างจัดทำข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และการ

สำรวจความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103600032345 นางสาวจอมวธู พูลทรัพย์ 640814383849
บจ.สมพ.

172/2564
11/08/2564 150,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087596657

จ้างดำเนินงานเพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนผ่านกฎหมายการอนุญาตโฆษณา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

1600900111464 นายพีรศักดิ์ สิงห์ทอง 30,000.00
จ้างดำเนินงานเพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนผ่านกฎหมายการอนุญาตโฆษณา ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1600900111464 นายพีรศักดิ์ สิงห์ทอง 640814489627
บจ.สมพ.

173/2564
11/08/2564 30,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087469540

จ้างปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตทะเบียนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยาฟ้าทะลายโจร กรณีเร่งด่วนในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

และการตรวจคำขอผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่วนเกินที่มีจำนวนมาก ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีโรคระบาดไวรัสโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
170,000.00 บาท

170,000.00 บาท

1102700251421 นางสาวเนตรนภา หมอหวัง 170,000.00

จ้างปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตทะเบียนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยาฟ้า

ทะลายโจร กรณีเร่งด่วนในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และการ

ตรวจคำขอผลิตภัณฑ์สมุนไพร

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102700251421 นางสาวเนตรนภา หมอหวัง 640814382481
บจ.สมพ.

174/2564
11/08/2564 170,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087534093

จ้างดำเนินงานเพื่อจัดทำแนวทางการจดแจ้ง รวมถึงแบบฟอร์มคำขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ จจ. 1)

ฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการยื่นคำขอตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง พ.ศ. 2564 ประเภทตำรับยาแผนไทย
66,500.00 บาท

66,500.00 บาท

1100200711731 นางสาวกัลยา พรหมจรรย์ 66,500.00

จ้างดำเนินงานเพื่อจัดทำแนวทางการจดแจ้ง รวมถึงแบบฟอร์มคำขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์

สมุนไพร (แบบ จจ. 1) ฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการยื่นคำขอ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200711731 นางสาวกัลยา พรหมจรรย์ 640814437631
บจ.สมพ.

175/2564
11/08/2564 66,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087472891

จ้างเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,200.00 บาท

75,200.00 บาท

3100500866655 นางสาวนวพร มีสุข 75,200.00จ้างเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500866655 นางสาวนวพร มีสุข 640814385229
บจ.สมพ.

176/2564
17/08/2564 75,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087474469

จ้างย้ายฐานข้อมูลจากเว็บไซต์เก่าไปยังเว็บไซต์ใหม่กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,320.00 บาท

36,320.00 บาท

0105551006777 บริษัท ฟิล ทู จำกัด 36,320.00จ้างย้ายฐานข้อมูลจากเว็บไซต์เก่าไปยังเว็บไซต์ใหม่กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105551006777 บริษัท ฟิล ทู จำกัด 640814386592
บจ.สมพ.

177/2564
17/08/2564 36,320.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64097016736

จ้างประเมินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแปลนอาคารสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อประกอบการขออนุญาตหรือการตรวจสอบในกระบวนการพิจารณาให้อนุญาตสถ

านที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
90,000.00 บาท

90,000.00 บาท

3100200821141 นายวีรยุทธ จิรรัศมิ์ 90,000.00

จ้างประเมินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแปลนอาคารสถานที่ผลิต

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อประกอบการขออนุญาตหรือการตรวจสอบในกระบวนการ

พิจารณาให้อนุญาตสถานที่

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100200821141 นายวีรยุทธ จิรรัศมิ์ 640914013808
บจ.สมพ.

178/2564
17/08/2564 90,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087574499

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64,946.86 บาท

64,946.86 บาท

0105544109337 บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด 64,946.86จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105544109337 บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด 640814471317
บซ.สมพ.

179/2564
23/08/2564 64,946.86 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087422920

จ้างจัดเก็บเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนและคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,920.00 บาท

13,920.00 บาท

193990002034
1

นางสาวชยาภา  ไชยศรี 13,920.00
จัดเก็บเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนและคำขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
19399000

20341
นางสาวชยาภา  ไชย
ศรี

64081434
4399

สนบ.จ
188/256

4

05/08/2
564

13,920.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087384001

จ้างทำร่องน้ำและทากันซึมดาดฟ้า อาคาร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

310200051237
6

นายพงศกร เรืองมาก 8,000.00การจ้างทำร่องน้ำและทากันซึมดาดฟ้า อาคาร 61

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
31020005

12376
นายพงศกร เรืองมาก

64081442
4734

สนบ.จ
189/256

4

16/08/2
564

8,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64097078271

จ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,490.00 บาท

15,490.00 บาท

110200287601
8

ไอลดา หรั่งอารี 15,490.00
การจ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการ
ข้อมูล

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
11020028

76018
ไอลดา หรั่งอารี

64091417
7273

สนบ.จ
190/256

4

30/08/2
564

15,490.00
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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