
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65037200296

จ้างช่วยปฏิบัติงานท่ี่กลุ่มตรวจสอบภายใน ในหน้าที่เจ้าพนักงานธรุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,130.00 บาท

10,130.00 บาท

1120600133301 ภิรมย์พร  บัวเพ็ง 10,130.00จ้างช่วยปฏิบัติงานที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120600133301 ภิรมย์พร  บัวเพ็ง 650314170419 ตสน จ.4/2565 25/02/2565 10,130.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

65027260338

จ้างสำรวจรวบรวมข้อมูลภาคสนามในโครงการพัฒนากลไกการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศในสถานการณ์วิกฤติร่วมกันระหว่างภาครัฐ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
350,000.00 บาท

350,000.00 บาท

0994000160861 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 350,000.00

จ้างสำรวจรวบรวมข้อมูลภาคสนามในโครงการพัฒนากลไกการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์

สุขภาพของประเทศในสถานการณ์วิกฤติร่วมกันระหว่างภาครัฐ สถาบันวิจัย

มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000160861 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 650224004545 272565 23/02/2565 350,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

45,583.66

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 0105545063462 บริษทั เอส.เอส.ฟอร์จนูเทรด จ ากดั 650414024539 บซ.พ.2/2565 9/2/2565 45,583.66 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

5. ราคากลาง         45,583.66 บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด จ ากัด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     65047031127

3. ชือ่โครงการ       ซ้ือวัสดุส านกังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ        45,583.66  บาท

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

ซ้ือวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0105545063462



ราคาทีเ่สนอ

8,525.76

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 0105539063308 บริษทั สยามยนูิแคร์ จ ากดั 650414023928 บซ.พ.3/2565 18/2/2565 8,525.76 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     65047031784

3. ชือ่โครงการ       ซ้ือวัสดุงานบา้น/งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ        8,525.76  บาท

5. ราคากลาง         8,525.76 บาท

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

ซ้ือวัสดุงานบ้าน/งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0105539063308 บริษัท สยามยูนิแคร์ จ ากัด



ราคาทีเ่สนอ

5,440.00

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

1 0145542000508 บริษัท ฟิลเตอร์มาร์ท จ ากัด 650414027038 บซ.พ.4/2565 18/2/2565 5,440.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

 ซ้ือพร้อมเปล่ียนไส้กรองตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0145542000508 บริษัท ฟิลเตอร์มาร์ท จ ากัด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     65047033933
3. ชือ่โครงการ       ซ้ือพร้อมเปล่ียนไส้กรองตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       5,440.00  บาท
5. ราคากลาง         5,440.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา



ราคาทีเ่สนอ

4,325.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3100400789021 ร้าน จ.ชืน่พาณิชย์ - บจ.พ. 111/2565 9/2/2565 4,325.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างท าตรายาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3100400789021 ร้าน จ.ชืน่พาณิชย์

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     -

3. ชือ่โครงการ       จ้างท าตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       4,325.00  บาท

5. ราคากลาง         4,325.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

31,320.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1103702561339 น.ส.ธนวรรณ  เทียนประทีป 650214300781 บจ.พ.112/2565 14/2/2565 31,320.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

จ้างปฏิบัติงานในหน้าที่วิศวกร (ชีวการแพทย)์ ก.พ.65 - ม.ีค.65 
(น.ส.ธนวรรณ เทียนประทีป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1103702561339 น.ส.ธนวรรณ  เทียนประทีป

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

3. ชือ่โครงการ       จ้างปฏบิติังานในหนา้ที่วิศวกร (ชีวการแพทย)์ ก.พ.65 - ม.ีค.65 (น.ส.ธนวรรณ เทียนประทีป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       31,320.00  บาท

5. ราคากลาง         31,320.00 บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     65027367866



ราคาทีเ่สนอ

500,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา/ วันทีท่ าสญัญา/
ผู้เสยีภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสงัซ้ือ ใบสงัซ้ือ

1 3200900036861 นายนทิัศน ์สุขรุ่ง 650314101180 บจ.พ.113/2565 25/2/2565 500,000.00 จัดท าสัญญา/Po แล้ว เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

 จ้างศึกษาถอดบทเรียนการบริหารจัดการยาและเวชภณัฑ์ใน
ภาวะฉุกเฉินเพื่อพัฒนาแนวทางแผนบริหารจัดการความเส่ียงยา
และเวชภณัฑ์ในภาวะฉุกเฉิน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3200900036861 นายนทิัศน ์ สุขรุ่ง

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตผุลทีคั่ดเลอืก

5. ราคากลาง         500,000.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     65037024013
3. ชือ่โครงการ       จ้างศึกษาถอดบทเรียนการบริหารจัดการยาและเวชภณัฑ์ในภาวะฉุกเฉินเพื่อพัฒนาแนวทางแผนบริหารจัดการความเส่ียงยาและเวชภณัฑ์ในภาวะฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       500,000.00  บาท
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ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 65017009568 

3. ช่ือโครงการ จ้างปฏิบัติงานผลิตและเผยแพร่สือ่ความรู้ของกลุ่มสารสนเทศ ในหน้าท่ี นักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 39,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 39,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
จ้างปฏิบัติงานผลิตและเผยแพร่สือ่ความรู้ของกลุ่มสารสนเทศ ในหน้าท่ี นักวิชาการ 
เผยแพร่ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ รวม ๓ งวด 

1209600167318 น.ส. จิรวดี นวนพรตัน์สกลุ 39,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1209600167318 น.ส. จิรวดี นวนพรตัน์สกลุ 650114012283 บจ.พศ.57/2565 05/01/2565 39,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 65017232263 

3. ช่ือโครงการ จ้างจัดท า VTR อย. กับการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 80,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 80,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
จ้างจัดท า VTR อย. กับการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการ ยาว
ไม่เกิน ๓ นาที 

 ความ 
0105532039223 บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ด จ ากัด 80,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0105532039223 บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ด จ ากัด 650114237067 บจ.พศ.58/2565 20/01/2565 80,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 65027010251 

3. ช่ือโครงการ จ้างซ่อมกระเบื้องอ่างล้างหน้า ฟลชัวาล์วชักโครกห้องน้ าหญิง และตดิตั้งปลั๊กไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 19,800.00 บาท 

5. ราคากลาง 19,800.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซ่อมกระเบื้องอ่างล้างหน้า ฟลัชวาล์วชักโครกห้องน้ าหญิง และตดิตัง้ปลั๊กไฟฟ้า 3102000512376 นายพงศกร  เรืองมาก 19,800.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3102000512376 นายพงศกร  เรืองมาก 650214095651 บจ.พศ.60/2565 08/02/2565 19,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

65027186144 

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง 9,202.00 บาท 

9,202.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 กระดาษคณุภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) 0245547000297 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 9,202.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0245547000297 
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 
จ ากัด 

650214223847 บซ.พศ.3/2565 18/02/2565 9,202.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65037074406

จ้างจ้างซ่อมเคครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,500.00 บาท

8,500.00 บาท

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 8,400.00จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 650314100979 คบ.จ43/2565 02/02/2565 8,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1
จา้งเหมาตรวจประเมนิฉลากเคร่ืองส าอาง 
และบันทึกสภาพปัญหาและจดัท ารายงาน 
จ านวน 5000 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง
                      นางสาวแทนไทย ทองเทศ                   

   60,000.00
             นางสาวแทนไทย ทองเทศ           

   60,000.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ าหนด
บจส.123/2565

ลว. 10 กมุภาพันธ์ 2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2565

(ชือ่หน่วยงาน)....กองควบคุมเครื่องส าอางและวตัถุอันตราย กลุม่ควบคุมเครื่องส าอาง......

วนัที่.....28...... เดอืน….....กุมภาพันธ์.... พ.ศ. 2565



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65027294659

จ้างเหมาตรวจประเมินฉลากเครื่องสำอาง และบันทึกสภาพปัญหาและจัดทำรายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,000.00 บาท

60,000.00 บาท

1539900571936 นางสาวแทนไทย ทองเทศ 60,000.00จ้างเหมาตรวจประเมินฉลากเครื่องสำอาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1539900571936 นางสาวแทนไทย ทองเทศ 650214400287 บจส.123/2565 10/02/2565 60,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ซ้ือกระดาษ Ph paper โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,960.00 6,960.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท วอลเลอร์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด

6,960.00
บริษัท วอลเลอร์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด

6,960.00
เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม

เง่ือนไขที่ก าหนด
บซส 2/2565

ลว. 4 กุมภาพนัธ์ 2565

2
ซ้ือครุภณัฑ์ โต๊ะท างาน และเก้าอี้ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

19,420.50 19,420.50 เฉพาะเจาะจง
       บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์      

 19,420.50
บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ 

 19,420.50
เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม

เง่ือนไขที่ก าหนด
บซส 3/2565

ลว. 14 กุมภาพนัธ์ 2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2565

(ชือ่หน่วยงาน)....กองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง......

วันที.่....28...... เดอืน…กุมภาพันธ.์.... พ.ศ. 2565



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65027133340

ซื้อกระดาษวัดค่า pH paper โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,960.00 บาท

6,960.00 บาท

0105559151709 บริษัทวอลเลอร์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด 6,960.00กระดาษวัดค่า pH1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105559151709
บริษัทวอลเลอร์ เคมิคอล (ประเทศ

ไทย) จำกัด
650214153808 บซส.2/2565 04/02/2565 6,960.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

65027442299

ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,420.50 บาท

19,420.50 บาท

0105545051553
บริษัท ศรีรุ่งเรือง  เซฟ  แอนด์  สตีล  เฟอร์นิเจอร์

จำกัด
19,420.50ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน และเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105545051553
บริษัท ศรีรุ่งเรือง  เซฟ  แอนด์  สตีล

เฟอร์นิเจอร์  จำกัด
650314064975 บซส.3/2565 14/02/2565 19,420.50 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ - 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างถ่ายเอกสาร  2,068  ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 2,481.60 บาท 
5.  ราคากลาง  2,481.60 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างถ่ายเอกสาร  2,068  ชุด 3420500317403 ดับเบ้ิลยู.ที.ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ 2,481.60 

 
          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 เซ็น
เตอร์ 

- บจ.ว.56/2565 23/02/2565 2,481.60 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 







ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65027378823

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่เภสัชกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

101,720.00 บาท

101,720.00 บาท

3639800096182 นางพรนรี  กิตติวรรณโชติ 101,720.00ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่เภสัชกร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3639800096182 นางพรนรี  กิตติวรรณโชติ 650214312517
สนบ.จ.

100/2565
03/02/2565 101,720.00 ส่งงานตามกำหนด 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

65037108216

จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,960.00 บาท

1,960.00 บาท

3100400789021 ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์ 1,960.00ตรายางสำหรับประทับ(60.12.17.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100400789021 ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์ 650314093894
สนบ.จ

101/2565
28/02/2565 1,960.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

65037491476

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,000.00 บาท

39,000.00 บาท

1104300145404 นางสาวมุกอันดา  วรรธนวารี 39,000.00
ปฏิบัติงานกลุ่มให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ในหน้าที่นักวิชาการอาหาร

และยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1104300145404 นางสาวมุกอันดา  วรรธนวารี 650314411855
สนบ.จ.

102/2565
28/02/2565 39,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
























