
ราคาทีเ่สนอ

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังจ้าง ใบสังจ้าง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

ไมม่ผีลการด าเนนิงานจัดซ้ือจัดจ้างภายในเดือนมถิุนายน 2564

ล าดับ

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

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

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

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

4. งบประมาณ    ......................................-.................................................................................บาท

5. ราคากลาง      ......................................-................................................................................บาท

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา

ไมม่ผีลการด าเนนิงานจัดซ้ือจัดจ้างภายในเดือนมถิุนายน 2564

หมายเหต ุ: วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่



ราคาทีเ่สนอ
9,416.00                                   

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

1 0105539134671 บริษทั อี.เอ.คิว. มาร์กต็ต้ิง 
จ ากดั

ก.พ.ร. 7/2564 2/06/2564              9,416.00 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน        ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ    64067145435 
3. ชื่อโครงการ       ซ่อมเคร่ืองฟอกอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ก.พ.ร. 1/55 คฟ. และซ่อมรีโมทของเคร่ืองฟอกอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ ก.พ.ร. 2/55 คฟ. 
4. งบประมาณ      9,416 บาท
5. ราคากลาง       9,416 บาท

บริษัท อี.เอ.คิว. มาร์ก็ตติง้ จ ากัด 0105539134671 บริษัท อี.เอ.คิว. มาร์ก็ตติง้ จ ากัด

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ

















ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64077058933

จ้างเดินสายสัญญาณภาพและจัดระเบียบสายห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,000.00 บาท

75,000.00 บาท

0107546000377 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 75,000.00จ้างเดินสายสัญญาณภาพและจัดระเบียบสายห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 21

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107546000377
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด

(มหาชน)
640714050269 บจ.กยผ.178/64 28/05/2564 75,000.00 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

64067226367

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ต่อสภาผู้แทนราษฎร และเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11,487.52 บาท

11,487.52 บาท

0103561006638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุ ก๊อปปี้ 1995 11,487.52

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อ

สภา

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103561006638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุ ก๊อปปี้ 1995 640614186318 บจ.กยผ.179/64 04/06/2564 11,487.52 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

64067298910

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,411.20 บาท

34,411.20 บาท

0105549029536 บริษัท เสริมวิทย์ บิซเน็ส จำกัด 34,411.20ซื้อวัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105549029536 บริษัท เสริมวิทย์ บิซเน็ส จำกัด 640614261044 บซ.กยผ.16/64 17/06/2564 34,411.20 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

64067306925

ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

67,089.00 บาท

67,089.00 บาท

0105546095635 บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 67,089.00หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105546095635
บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์
เซอร์วิส จำกัด

640614251220 ซ/3/2564 16/06/2564 67,089.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

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/ 

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



ราคาทีเ่สนอ

47,512.80

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 0105545063462
บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด 

จ ากัด
640714001923 บซ.พ.9/2564 2/6/2564 47,512.80 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

5. ราคากลาง        47,512.80  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ    64067324668

3. ชือ่โครงการ       ซ้ือวัสดุส านกังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       47,512.80  บาท

ซ้ือวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0105545063462 บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด จ ากัด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

8,525.76

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 0105539063308 บริษัท สยามยูนิแคร์ จ ากัด 640614371382 บซ.พ.10/2564 2/6/2564 8,525.76 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ซ้ือวัสดุงานบ้าน/งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0105539063308 บริษัท สยามยูนิแคร์ จ ากัด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

5. ราคากลาง        8,525.76  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64067320710

3. ชือ่โครงการ       ซ้ือวัสดุงานบา้น/งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       8,525.76  บาท



ราคาทีเ่สนอ

136,189.60

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

1 0105549013826
บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์     เท

รดด้ิง จ ากัด
640614311995 บซ.พ.11/2564 15/6/2564 136,189.60

ส่งงานตามก าหนด
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเคร่ืองพิมพ)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0105549013826 บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

5. ราคากลาง        136,189.60  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64067324049
3. ชือ่โครงการ       ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมกึเคร่ืองพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       136,189.60  บาท



ราคาทีเ่สนอ

71,904.00

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

1 0994000005563 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 640614415750 บจ.พ.177/2564 31/5/2564 71,904.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

จ้างด าเนินการตรวจวิเคราะห์ Surgical gown/lsolation gown 
และ Coverall โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0994000005563 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

5. ราคากลาง        71,904.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64067500891
3. ชือ่โครงการ       จ้างด าเนนิการตรวจวิเคราะห ์Surgical gown/lsolation gown และ Coverall โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       71,904.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

12,500.00

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

1 3900101138357 เจเอส คอมพิวเตอร์ 640614372793 บจ.พ.179/2564 15/6/2564 12,500.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

จ้างย้ายการติดต้ังระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์ กองควบคุม
เคร่ืองมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3900101138357 เจเอส คอมพิวเตอร์

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

5. ราคากลาง        12,500.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64067322719
3. ชือ่โครงการ       จ้างย้ายการติดต้ังระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์ กองควบคุมเคร่ืองมอืแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       12,500.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

37,450.00

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

1 0105555131347
บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  

จ ากัด
640614324176 บจ.พ.180/2564 17/6/2564 37,450.00

ส่งงานตามก าหนด
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

จ้างติดต้ังฟิล์มกรองแสงหน้าต่าง กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์ อาคาร
 6 ชัน้ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0105555131347 บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ากัด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

5. ราคากลาง        37,450.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64067322021
3. ชือ่โครงการ       จ้างติดต้ังฟิล์มกรองแสงหนา้ต่าง กองควบคุมเคร่ืองมอืแพทย์ อาคาร 6 ชัน้ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       37,450.00  บาท
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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64067452712

เช่าเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,500.00 บาท

13,500.00 บาท

3570101209771 นายกริช แสนมงคล 13,500.00เหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570101209771 นายกริช แสนมงคล 640614370883 บจ.ด.238/64 21/06/2564 13,500.00 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

64077475539

จ้างซ่อมแซมเครื่องกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,844.00 บาท

9,844.00 บาท

0105541036207 บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 9,844.00ซ่อมแซมเครื่องกดบัตรคิว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105541036207
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอ

เรชั่น จำกัด
640714389744 บจด.239/64 24/06/2564 9,844.00 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

64077115793

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์เลขทะเบียน บน 3918 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,052.87 บาท

8,052.87 บาท

0905546000661 บจ.พี.วี.เค.มอเตอร์ จำกัด 8,052.87
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน บน 3918

นนทบุรี
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905546000661 บจ.พี.วี.เค.มอเตอร์ จำกัด 640714135205 บจด.236/64 10/06/2564 8,052.87 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

64067438347

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,914.00 บาท

10,914.00 บาท

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 10,914.00ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 640614362510 บจด.237/64 17/06/2564 10,914.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64057319555 

3. ช่ือโครงการ จ้างพิมพ์คู่มือรอบรู้ เท่าทัน ผลิตภณัฑ์สุขภาพ กับ  อย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 2,000,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 62.50  บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างพิมพ์คู่มือรอบรู้ เท่าทัน ผลิตภณัฑ์สุขภาพ กับ อย. ในรูปแบบ Infographic 0994000164882 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 1,998,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000164882 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 640514377170 
บจ.พศ. 

115/2564 
31/05/2 564 1,998,000.00 

จัดท าสญัญา/  

PO แล้ว 
เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64067019088 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาด าเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร เฝ้าระวัง และตอบโต้ข้อมลูด้านผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยความร่วมมือของภาคเีครือข่ายจากคณะท างานภาคประชาชน 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 500,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 500,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
จ้างเหมาด าเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร เฝ้าระวงั และตอบโต้ 

ข้อมูลด้านผลติภณัฑ์สุขภาพด้วยความร่วมมือของภาคเีครือข่ายภาคประชาชน 
0145563001902 บริษัท ใจดี มีเดีย 149 จ ากัด 500,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0145563001902 บริษัท ใจดี มีเดีย 149 จ ากัด 640614049796 
บจ.พศ. 

116/2564 
04/06/2564 500,000.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64057398283 

3. ช่ือโครงการ จ้างกิจกรรมพัฒนาชุดการเรียนรูส้นับสนุนการสร้างความรอบรูด้้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ (HEALTH Product Literacy Toolkit) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 2,000,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 1,990,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
งานจ้างพัฒนาชุดการเรียนรู้สนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านผลติภัณฑส์ุขภาพ 
(Health Product Literacy Toolkit) 

0994000521839 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 1,990,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000521839 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง 
ประเทศไทย จ ากัด 

640614087714 
บจ.พศ. 

117/2564 
08/06/2564 1,990,000.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64057363549 

3. ช่ือโครงการ จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ดา้นผลิตภัณฑส์ุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 2,000,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 2,000,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 งานจ้างผลิตสื่อสนับสนุนการสร้างความรอบรูด้้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 0994000160721 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 2,000,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000160721 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 640614135499 
บจ.พศ. 

118/2564 
14/06/2564 2,000,000.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

64067041356 

จ้างผลิตแผ่นพับ Oryor Online โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

500,000.00 บาท 

499,800.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างผลิตแผ่นพับ Oryor Online 0115547008787 บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จ ากดั 499,800.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0115547008787 บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จ ากดั 640614136116 
บจ.พศ. 

119/2564 
14/06/2564 499,800.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64067129099 

3. ช่ือโครงการ จ้างผลิตอุปกรณส์ าหรับใช้ในการจดังาน และป้าย Cut Out พร้อมตดิตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 100,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 99,456.50 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ผลิตอุปกรณส์ าหรับใช้ในการจัดงาน และป้าย Cut Out พร้อมติดตั้ง 0125555007344 บริษัท เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ จ ากัด 99,456.50 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0125555007344 
บริษัท เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายแอน ด์

เซอร์วิส จ ากดั 
640614204934 

บจ.พศ. 

120/2564 
17/06/2564 99,456.50 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64067092972 

3. ช่ือโครงการ จ้างซ่อมประตูห้องท างาน และห้องน้ าชาย ของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 9,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 9,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
งานจ้างซ่อมประตหู้องท างานและห้องน้ าชาย ของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 

จ านวน ๒ รายการ 
3102000512376 นายพงศกร  เรืองมาก 9,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3102000512376 นายพงศกร  เรืองมาก 640614213641 
บจ.พศ. 

121/2564 
16/06/2564 9,000.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64067274956 

3. ช่ือโครงการ จ้างผลิตแผ่นพับให้ความรู้โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 500,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 8.00 บาท 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ผลิตแผ่นพับให้ความรู้โฆษณาผลติภัณฑส์ุขภาพเกินจริง 0115547008787 บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จ ากดั 500,000.00 

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0115547008787 บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จ ากดั 640614256856 
บจ.พศ. 

122/2564 
18/06/2564 500,000.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64067421073 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 50,010.00 บาท 

5. ราคากลาง 16,670.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
งานจ้างเหมาปฏิบตัิงานโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน ๙ รายการ ตั้งแต่เดอืนกรกฎาคม 

๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวม ๓ งวด 
1103701429135 นาย ธัญพิสิษฐ์  วัชรเสว ี 50,010.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1103701429135 นาย ธัญพิสิษฐ์  วัชรเสว ี 640614386397 
บจ.พศ. 

123/2564 
28/06/2564 50,010.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64067423150 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 58,920.00 บาท 

5. ราคากลาง 19,640.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
งานจ้างเหมาปฏิบตัิงานโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน ๗ รายการ ตั้งแต่เดอืนกรกฎาคม 
๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวม ๓ งวด 

1100200635767 นาย ชัยภัทร  เปมะวภิาต 58,920.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1100200635767 นาย ชัยภัทร  เปมะวภิาต 640614389762 
บจ.พศ. 

124/2564 
28/06/2564 58,920.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน    

2.เลขท่ีโครงการ   

3. ชื่อโครงการ    

4. งบประมาณ   

5. ราคากลาง   

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 
 
 

    

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษ ี

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

 
 

        

 

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2564  ไม่มีค่ำใช่จ่ำยกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2564 ไม่มีค่ำใช่จ่ำยกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2564 ไม่มีค่ำใช่จ่ำยกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64067109345

จ้างเหมาปฏบัติงานนางสาวมัณธริดา จิ๋วสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,000.00 บาท

34,000.00 บาท

1760100078551 นางสาวมัณธริดา จิ๋วสุข 34,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1760100078551 นางสาวมัณธริดา จิ๋วสุข 640614096645 บจส. 182/2564 02/06/2564 34,000.00 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

64067115042

จ้างจ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,000.00 บาท

38,000.00 บาท

1669900191911 นางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ 38,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1669900191911 นางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ 640614098081 บจส. 183/2564 02/06/2564 38,000.00 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

64067536534

จ้างปรับปรุงห้องน้ำหญิง ชั้น 4 อาคาร 4 ห้องที่ 1 และ 2  เพื่อทำเป็นห้องน้ำสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,590.00 บาท

39,590.00 บาท

0105555131347 บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด 39,590.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105555131347 บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด 640614442970 บจส. 184/2564 25/06/2564 39,590.00 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

64077029188

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64,740.00 บาท

64,740.00 บาท

3670500185904 นางจตุพร ศรีพฤทธิ์เกียรติ 64,740.00จ้างเหมาปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670500185904 นางจตุพร ศรีพฤทธิ์เกียรติ 640714024950 บจส.185/2564 30/06/2564 64,740.00 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

64067558717

ซื้อชุดทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

70,300.00 บาท

70,300.00 บาท

0125551012122 บริษัท บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จำกัด 19,380.00ชุดทดสอบไฮโดรควิโนน 20 การทดสอบ1

0125551012122 บริษัท บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จำกัด 25,000.00ชุดทดสอบสารปรอทในเครื่องสำอาง 50 การทดสอบ2

0125551012122 บริษัท บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จำกัด 25,920.00ชุดทดสอบกรดวิตามินเอ เรทิโนอิก 25 การทดสอบ3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125551012122 บริษัท บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จำกัด 640614468128 บซส.5/2564 10/06/2564 70,300.00 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

64067560382

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,711.25 บาท

35,711.25 บาท

3100400789039 กิจทวีทรัพย์ 35,711.25อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100400789039 กิจทวีทรัพย์ 640614460585 บซส. 6/2564 30/06/2564 35,711.25 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

64067239892

จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,958.60 บาท

14,958.60 บาท

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 14,958.60เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 640614312469 บจ.ว.89/2564 17/06/2564 14,958.60 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

64067239463

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,696.34 บาท

9,696.34 บาท

3100400789039 กิจทวีทรัพย์ 9,696.34วัสดุสำนักงาน  13 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100400789039 กิจทวีทรัพย์ 640614311840 บซ.ว.5/2564 17/06/2564 9,696.34 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

64067368743

ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,300 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,000.00 บาท

32,000.00 บาท

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 32,000.00เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,300 บีทียู1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 640614323819 บซ.ว.6/2564 22/06/2564 32,000.00 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

64077439326

จ้างงานเดินสายแลนเดินรางเก็บสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,700.00 บาท

7,700.00 บาท

3430600246036 ศรารักษ์ ไชยสักหาร 7,700.00จ้างงานเดินสายแลนเดินรางเก็บสาย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3430600246036 ศรารักษ์ ไชยสักหาร 640714363720
บจ.สมพ.

147/2564
23/06/2564 7,700.00 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

64067563061

วัสดุสำนักงาน

94,588.00 บาท

94,588.00 บาท

0105546095635 บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 94,588.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105546095635
บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์

เซอร์วิส จำกัด
640614461525

บซ.สมพ.

148/2564
23/06/2564 94,588.00 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

64077321766

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ สมพ.5/62 อ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,379.00 บาท

10,379.00 บาท

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 10,379.00จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ สมพ.5/62 อ.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 640714261580
บจ.สมพ.

149/2564
23/06/2564 10,379.00 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

64077405564

จ้างรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,240.00 บาท

34,240.00 บาท

0105545060781 บริษัทซีจี ทูลจำกัด 34,240.00
จ้างรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105545060781 บริษัทซีจี ทูลจำกัด 640714330466
บจ.สมพ.

150/2564
25/06/2564 34,240.00 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

64067559457

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,890.00 บาท

46,890.00 บาท

3450101209097 นางสาวโสภาวรรณ ธุระกิจ 46,890.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจาก

สมุนไพรและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450101209097 นางสาวโสภาวรรณ ธุระกิจ 640614459608
บจ.สมพ.

151/2564
29/06/2564 46,890.00 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

64067561753

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,000.00 บาท

36,000.00 บาท

1471100150522 นางสาวมลิณี ถากงตา 36,000.00
บุคคลภายนอกเพื่อรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับ

ยาสมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1471100150522 นางสาวมลิณี ถากงตา 640614460410
บจ.สมพ.

152/2564
29/06/2564 36,000.00 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

64077039219

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52,140.00 บาท

52,140.00 บาท

3120101732639 นางสาวรุ่งทิวา ฟองลาที 52,140.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียน

ตำรับยาสมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101732639 นางสาวรุ่งทิวา ฟองลาที 640714032774
บจ.สมพ.

153/2564
29/06/2564 52,140.00 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

64077092486

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ ความถูกต้องของคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอ

ตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
57,960.00 บาท

57,960.00 บาท

1920400135434 นางสาวจุฑารัตน์ วังชนะชัย 57,960.00

บุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับ

ประเมินคำขอ ตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1920400135434 นางสาวจุฑารัตน์ วังชนะชัย 640714075132
บจ.สมพ.

154/2564
29/06/2564 57,960.00 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

64077093601

จ้างเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,000.00 บาท

48,000.00 บาท

1229900446433 นางสาวเบญจรัตน์ กระแสฉัตร 48,000.00จ้างเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1229900446433 นางสาวเบญจรัตน์ กระแสฉัตร 640714075683
บจ.สมพ.

155/2564
29/06/2564 48,000.00 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

64077093861

จ้างเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,000.00 บาท

48,000.00 บาท

1100702119765 นางสาวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง 48,000.00จ้างเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100702119765 นางสาวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง 640714075860
บจ.สมพ.

156/2564
29/06/2564 48,000.00 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

64077094070

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร

ทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1103600032345 นางสาวจอมวธู พูลทรัพย์ 15,000.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร ทั้งก่อนลงเลขรับประเมิน

คำขอตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103600032345 นางสาวจอมวธู พูลทรัพย์ 640714076093
บจ.สมพ.

157/2564
29/06/2564 15,000.00 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

64077094290

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยาจากสมุนไพร

ทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1103700922059 นางสาวพัชฌา ลีลางามวงศา 15,000.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยาจากสมุนไพร ทั้งก่อนลงเลขรับ

ประเมินคำขอตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700922059 นางสาวพัชฌา ลีลางามวงศา 640714076249
บจ.สมพ.

158/2564
29/06/2564 15,000.00 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

64077094809

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอ

ตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

1700400242585 นางสาวขวัญเรือน แสงไข่ 45,000.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมิน

คำขอ ตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400242585 นางสาวขวัญเรือน แสงไข่ 640714076882
บจ.สมพ.

159/2564
29/06/2564 45,000.00 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

64077094499

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร

ทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

2129901091859 นางสาวภิญญดา เจิมศิริศักดิ์พงษ์ 15,000.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร ทั้งก่อนลงเลขรับประเมิน

คำขอตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 2129901091859 นางสาวภิญญดา เจิมศิริศักดิ์พงษ์ 640714076503
บจ.สมพ.

160/2564
29/06/2564 15,000.00 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

64077226496

จ้างสำหรับการศึกษาสถานการณ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

350,000.00 บาท

350,000.00 บาท

0993000203941 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 350,000.00
จ้างสำหรับการศึกษาสถานการณ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ

เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0993000203941 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 640714183328
บจ.สมพ.

161/2564
30/06/2564 350,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาท่ีเสนอ

4,200.00                                      

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังจ้าง ใบสังจ้าง

1 3102000512376 นายพงศกร เรืองมาก - - -              4,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ช่ือผู้ขาย จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

และลูกบิดประตูห้องผู้อ านวยการ

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน       .....ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร).........................................................

2. เลขท่ีโครงการ  ..................................................................................................................................................................................

3. ช่ือโครงการ     ......จ้างเปล่ียนล้อรถเข็น เลขครุภัณฑ์ สมพ.1/62 รข. และลูกบิดประตูห้องผู้อ านวยการ.....................

4. งบประมาณ    ......................................4,200.................................................................................บาท

5. ราคากลาง      .....................................4,200.................................................................................บาท

จ้างเปล่ียนล้อรถเข็น เลขครุภัณฑ์ สมพ.1/62 รข. 3102000512376 นายพงศกร เรืองมาก

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายช่ือผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64067559197

จ้างจัดทำงานบริหารจัดการคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำหรับลูกค้าภายในและภายนอก อย. ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

400,000.00 บาท

400,000.00 บาท

0125558025131 บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด 400,000.00
การจ้างจัดทำงานบริหารจัดการคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำหรับลูกค้าภายใน

และภายนอก อย. ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125558025131
บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง

จำกัด
640614467614

สนบ.จ

177/2564
01/06/2564 400,000.00 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

64027270285

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ และจัดทำเป็นระบบ KM online สำหรับภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6,000,000.00 บาท

6,000,000.00 บาท

0105542030547 บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 4,015,000.00
กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ และจัดทำเป็นระบบ KM online สำหรับภาคีเครือข่าย

และประชาชนทั่วไป
1

0105546029250 บริษัท อินโฟ มีเดีย อินโนเวชั่น จำกัด 5,498,730.00

0105553151171 บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด 5,868,999.46

0105556122759 บริษัท สามดีทีวีเทคจำกัด 4,850,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105553151171 บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด 640605000377 35/2564 08/06/2564 5,868,999.46 ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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