ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน
.....สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มตรวจสอบภายใน).........................................................
2. เลขที่โครงการ ......................................-.........................................................................................................................................
3. ชื่อโครงการ .....................................-.........................................................................................................................................
4. งบประมาณ ......................................-.................................................................................บาท
5. ราคากลาง .....................................-...............................................................................บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

รายชื่อผูเ้ สนอราคา
ไม่มีผลการดาเนินงานจัดซือ้ จัดจ้างภายในเดือนกันยายน 2564

ราคาที่เสนอ

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ

เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

เลขที่สัญญา/

วันที่ทาสัญญา/

ในระบบ e-GP

ใบสังจ้าง

ใบสังจ้าง

จานวนเงิน

ไม่มีผลการดาเนินงานจัดซือ้ จัดจ้างภายในเดือนกันยายน 2564

หมายเหตุ : วงเงินจัดซือ้ /จัดจ้าง ต่ากว่า 5,000 บาท

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คดั เลือก

ก.พ.ร. ไม่มีจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน
ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน
......กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.........................................................................................................................................................................
2. เลขที่โครงการ ......-.........................................................................................................................................................................
3. ชื่อโครงการ .... -...........................................................................................................................................................................
4. งบประมาณ ........-...............................................................................................................บาท
5. ราคากลาง .......-................................................................................................................บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร

ราคาทีเ่ สนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ

เลขประจาตัว
ผูเ้ สียภาษีอากร

ชือ่ ผูข้ าย

หมายเหตุ : วงเงินจัดซื้อ/จัดจ้าง ต่ากว่า 5,000 บาท

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขทีส่ ัญญา/
ใบสังซือ้

วันทีท่ าสัญญา/
ใบสังซือ้

จานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64087056439

3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการอนุญาตด้านวัตถุอันตราย ผ่านระบบ e-Submission
และตรวจเรื่องร้องเรียนดำเนินคดีเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
666,200.00 บาท

5. ราคากลาง

666,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวัง
สถานประกอบการอนุญาตด้านวัตถุอันตรายผ่านระบบ e-Submission และตรวจ
เรื่องร้องเรียนดำเนินคดีเกี่ยวกับวัตถุอันตราย

0107546000377

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

ราคาที่เสนอ
666,200.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด
0107546000377
(มหาชน)

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP
641002000003

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ
5/2564

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ
16/09/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค
664,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ
สุด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64087055456

3. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบโทรศัพท์ดิจิทัล (IP Phone) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4. งบประมาณ

6,222,000.00 บาท

5. ราคากลาง

6,222,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

โครงการจ้างพัฒนาระบบโทรศัพท์ดิจิทัล (IP Phone) ของสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

0105517012603

บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

4,355,000.00

0107546000377

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

4,053,037.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด
0107546000377
(มหาชน)

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP
641005000022

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ
50/2564

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน

06/09/2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค
4,053,037.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุด

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097561917

3. ชื่อโครงการ

จ้างรื้อสายอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่ได้ใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

400,000.00 บาท

5. ราคากลาง

400,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จ้างรื้อสายอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่ได้ใช้งาน

0107546000377

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

ราคาที่เสนอ
400,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0107546000377

ชื่อผู้ขาย
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด
(มหาชน)

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914449777

บจ.กยผ.195/64

10/09/2564

จำนวนเงิน
400,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097444332

3. ชื่อโครงการ

จ้างรายงานขอจ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

294,999.00 บาท

5. ราคากลาง

294,999.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิง กองยุทธศาสตรและแผนงาน

0125545006426

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท ตั้งรุ่งเรือง จำกัด

ราคาที่เสนอ
294,999.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

0125545006426 บริษัท ตั้งรุ่งเรือง จำกัด

640914379610

บจ.กยผ.197/64

15/09/2564

จำนวนเงิน
294,999.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097064142

3. ชื่อโครงการ

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

230,000.00 บาท

5. ราคากลาง

230,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

0107546000377

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

ราคาที่เสนอ
230,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0107546000377

ชื่อผู้ขาย
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด
(มหาชน)

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914053216

บจ.กยผ.192/64

01/09/2564

จำนวนเงิน
230,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097335421

3. ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

12,305.00 บาท

5. ราคากลาง

12,305.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

3100700758678

รายชื่อผู้เสนอราคา
ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส

ราคาที่เสนอ
12,305.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914280094

บจ.กยผ.193/64

07/09/2564

จำนวนเงิน
12,305.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097493923

3. ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

175,480.00 บาท

5. ราคากลาง

175,480.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภานในห้องระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ

0105557133347

รายชื่อผู้เสนอราคา
เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น จำกัด

ราคาที่เสนอ
175,480.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0105557133347

ชื่อผู้ขาย
เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น
จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914393550

บจ.กยผ.194/64

09/09/2564

จำนวนเงิน
175,480.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097561917

3. ชื่อโครงการ

จ้างรื้อสายอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่ได้ใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

400,000.00 บาท

5. ราคากลาง

400,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จ้างรื้อสายอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่ได้ใช้งาน

0107546000377

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

ราคาที่เสนอ
400,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0107546000377

ชื่อผู้ขาย
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด
(มหาชน)

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914449777

บจ.กยผ.195/64

10/09/2564

จำนวนเงิน
400,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64107064322

3. ชื่อโครงการ

จ้างทำสติกเกอร์ระวังการใช้ยาและสติกเกอร์ผู้ป่วยแพ้ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

57,104.00 บาท

5. ราคากลาง

57,014.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จ้างทำสติกเกอร์ระวังการใช้ยาและสติกเกอร์ผู้ป่วยแพ้ยา

0103549005791

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดี
ไซน์

57,104.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

1

0103549005791

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษร
กราฟฟิคแอนด์ดีไซน์

641014047987

บจ.กยผ.17/65

01/10/2564

จำนวนเงิน
57,104.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097392645

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับประชุมทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

487,500.00 บาท

5. ราคากลาง

487,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้สำหรับประชุมทางไกล

0105537100478

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จำกัด

ราคาที่เสนอ
487,500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0105537100478 บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914317693

บซ.กยผ.22/64

09/09/2564

จำนวนเงิน
487,500.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097037378

3. ชื่อโครงการ

ซื้อหนังสือวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

5,533.60 บาท

5. ราคากลาง

5,533.60 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อหนังสือวิชาการ

0994000159188

รายชื่อผู้เสนอราคา
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคาที่เสนอ
5,533.60

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0994000159188

ชื่อผู้ขาย
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914175351

บซ.กยผ.20/64

02/09/2564

จำนวนเงิน
5,533.60

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097128515

3. ชื่อโครงการ

ซื้อฐานข้อมูลวิชาการ Online และหนังสืออ้างอิงสำหรับบุคลากร อย. และผู้ที่เกี่ยวข้องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

139,147.96 บาท

5. ราคากลาง

139,147.96 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อฐานข้อมูลวิชาการ Online และหนังสืออ้างอิงสำหรับบุคลากร อย. และผู้ที่
เกี่ยวข้อง

0105540091085

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด

ราคาที่เสนอ
139,147.96

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0105540091085 บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914180161

บซ.กยผ.21/64

07/09/2564

จำนวนเงิน
139,147.96

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097392645

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับประชุมทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

487,500.00 บาท

5. ราคากลาง

487,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้สำหรับประชุมทางไกล

0105537100478

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จำกัด

ราคาที่เสนอ
487,500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0105537100478 บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914317693

บซ.กยผ.22/64

09/09/2564

จำนวนเงิน
487,500.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097282696

3. ชื่อโครงการ

ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (External Harddisk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

49,200.06 บาท

5. ราคากลาง

49,200.06 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล(43.20.18.00 )

0103517018103

รายชื่อผู้เสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวัฒนไพศาล

ราคาที่เสนอ
49,200.06

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0103517018103 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวัฒนไพศาล

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914236360

บซ.กยผ.23/64

09/09/2564

จำนวนเงิน
49,200.06

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097273364

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

98,198.91 บาท

5. ราคากลาง

98,198.91 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0105549029536

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท เสริมวิทย์ บิซเน็ส จำกัด

ราคาที่เสนอ
98,198.91

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0105549029536 บริษัท เสริมวิทย์ บิซเน็ส จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914309051

บซ.กยผ.24/64

13/09/2564

จำนวนเงิน
98,198.91

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา
1.หนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมกฎหมายอาหารและยา

2.เลขที่โครงการ 3.ชื่อโครงการ 4.งบประมาณ 5.ราคากลาง

-

6.รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
-

รายชื่อผูเสนอราคา
-

ราคาที่เสนอ
-

7.ผูที่ไดรับการคัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ผูเสียภาษีอากร
-

ชื่อผูขาย
-

เลขคุมสัญญา
ในรบบ e-GP
-

เลขที่สัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
จํานวนเงิน
ใบสั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อ
-

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

-

-

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา
1.หนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมกฎหมายอาหารและยา

2.เลขที่โครงการ 3.ชื่อโครงการ 4.งบประมาณ 5.ราคากลาง

-

6.รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
-

รายชื่อผูเสนอราคา
-

ราคาที่เสนอ
-

7.ผูที่ไดรับการคัดเลือก ไดแก
ลําดับ
-

เลขประจําตัว
ผูเสียภาษีอากร
-

ชื่อผูขาย
-

เลขคุมสัญญา
ในรบบ e-GP
-

เลขที่สัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
จํานวนเงิน
ใบสั่งจาง
ใบสั่งจาง
-

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

-

-

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ 64097344499
3. ชือ่ โครงการ ซือ้ มาตรฐานระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 61,440.00 บาท
5. ราคากลาง
61,440.00 บาท
6. รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา มีดงั นี้
รายการพิจารณา
ซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ราคาทีเ่ สนอ

0994000165161

สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

61,440.00

7. ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ

1

เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากร

0994000165161

ชือ่ ผู้ขาย

สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เลขคุมสัญญา

เลขทีส่ ัญญา/

วันทีท่ าสัญญา/

ในระบบ e-GP

ใบสังซื้อ

ใบสังซื้อ

640914385483

บซ.พ.12/2564

3/9/2564

จานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

61,440.00

ส่งงานตามกาหนด

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามเงือ่ นไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ 64097494797
3. ชือ่ โครงการ ซือ้ มาตรฐานระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 172,130.00 บาท
5. ราคากลาง
172,130.00 บาท
6. รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา มีดงั นี้
รายการพิจารณา
ซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ราคาทีเ่ สนอ

0105540091085

บริษัท บุค๊ เน็ท จากัด

172,130.00

7. ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ

1

เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากร

0105540091085

ชือ่ ผู้ขาย

บริษัท บุค๊ เน็ท จากัด

เลขคุมสัญญา

เลขทีส่ ัญญา/

วันทีท่ าสัญญา/

ในระบบ e-GP

ใบสังซื้อ

ใบสังซื้อ

640914393524

บซ.พ.13/2564

2/9/2564

จานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

172,130.00

ส่งงานตามกาหนด

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามเงือ่ นไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ 64097196149
3. ชือ่ โครงการ จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบตั งิ านของส่วนราชการ เดือนกันยายน 2564 (น.ส.เบญจมาศ คุม้ แก้ว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 15,000.00 บาท
5. ราคากลาง
15,000.00 บาท
6. รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา มีดงั นี้
รายการพิจารณา
จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนกันยายน
2564 (น.ส.เบญจมาศ คุ้มแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ราคาทีเ่ สนอ

1100702375150

น.ส. เบญจมาศ คุ้มแก้ว

15,000.00

7. ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ

1

เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1100702375150

ชือ่ ผู้ขาย

น.ส. เบญจมาศ คุ้มแก้ว

เลขคุมสัญญา

เลขทีส่ ัญญา/

วันทีท่ าสัญญา/

ในระบบ e-GP

ใบสังซื้อ

ใบสังซื้อ

640914164174

บจ.พ.184/2564

2/9/2564

จานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

15,000.00

ส่งงานตามกาหนด

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามเงือ่ นไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ 3. ชือ่ โครงการ จ้างฉีดพ่นฆ่าเชือ้ โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ
4,975.50 บาท
5. ราคากลาง
4,975.50 บาท
6. รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา มีดงั นี้
รายการพิจารณา
จ้างฉีดพ่นฆ่าเชือ้ โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
บริษัท เคนเซ่นไทย จากัด

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

0115564004514

ราคาทีเ่ สนอ
4,975.50

7. ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ

1

เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากร

0115564004514

ชือ่ ผู้ขาย
บริษทั เคนเซ่นไทย จากัด

หมายเหตุ : วงเงินจัดซื้อ/จัดจ้าง ต่ากว่า 5,000 บาท

เลขคุมสัญญา

เลขทีส่ ัญญา/

วันทีท่ าสัญญา/

ในระบบ e-GP

ใบสังซื้อ

ใบสังซื้อ

-

บจ.พ.185/2564

3/9/2564

จานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

4,975.50

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามเงือ่ นไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ 64097459813
3. ชือ่ โครงการ จ้างพิมพ์หนังสือคูม่ อื กฎหมายเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 82,272.07 บาท
5. ราคากลาง
82,272.07 บาท
6. รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา มีดงั นี้
รายการพิจารณา
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือกฎหมายเครือ่ งมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ราคาทีเ่ สนอ

0103549005791

ห้างหุน้ ส่วนจากัด สานักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์

82,272.07

7. ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ

เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชือ่ ผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขทีส่ ัญญา/
ใบสังซื้อ

วันทีท่ าสัญญา/
ใบสังซื้อ

จานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

1

0103549005791

ห้างหุน้ ส่วนจากัด สานักพิมพ์
อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์

640914605060

บจ.พ.186/2564

3/9/2564

82,272.07

ส่งงานตามกาหนด

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามเงือ่ นไขที่กาหนด

tauadlt:d16tu tudtutu1

,

1. 14u1u.ilu

6l!nt1!nruvfr::!n'l:0''l1,1't:lLa J8l

2 tfr1'vl

64091315914

.1 .

i

flaLnt

1fl15

4.

i!l:!

ltu

taoa'l!fl

34,400.50

uT Yt

34,400.50 uTr

5.:"rn'rna'r.i

6.

1''tu

rluioi.raro:rnr id'.!i
l1un1tvia15

q

1

r.J

nr aiua t

iaqdu

116 a r n a'r fi

urir ( zq.

t o. z t.

ralu:3n1n')HIau

1

oo

I

t"tn''tvta!o

:1Ut0,.1t6U0:',rn'1

510040000262

51!nllIn')

)

34,400.50

1

/. alvloSun'l5aota0n

a"lou

Loun

m'u!::iir ri':

ratqra'rxrpr

-l-

talraflJrxl

,/

- s-

?llYrrlaQq1

1J0Srl"l u
i.r

s

t6

/
n 1u11.J I'11.1

tvfl

a01uuatufl.l'l

un''t'!,

1004000

1

02621

:1!nr$n')

64091435

n$

1A/O9/2

ann"r.l

34,400.50

8546

15/2564

564

n:uu?u

avnutaofl

t1]u rntuarLurl5{n11r
t.i 01.J

llv n'ruurl

{o4aar:vrir6'ry1ufiqryr

1. r,1

2.

rulru

alun{1uofu3

t:!n150'114'15 tta

yu1

ratviln:lnr:

:. doln:rnr:
4.

n

n 1{

rlrl:vrLrru

J.J
at.J tFrS

0{

vlL11,r

3,600.00 l,]iyl
3,600.00

5.:1n1na'r.r
6. :',tut0tJLauo:1n1

t

!ryl

!onu
51U n 151'r015fU'r

LA1]!:

J-r
n1w0lJtFr:o.11M1

/.

1111LO:a1:nn LaOn

latn a
t0i.rlJ't u

,.rtaun1u01fr:

fi rl1

3900101138357

u

[14E

U

ilnlvtauo

t'l ut0 zu[at051fr1

fl 1UA 1n 5

5',]u t0toa

not] ?tflo:

3,600.00

LOLLn

1fi1.l

1

O't 9t1tJ La

39001011383s7

uartl:vrirfrr
a

U

--&.-e;o,zi'odr.r
: r.l riuo'ofi

5',11-,t

cr"1

t0

toa no!v,l't tn05

n'j1 5,ooo ulvt

ful

'tu:vur e GP

rar

afuqJl/

iufirh*'rXryr/

L!aw0

t!a.i{0

nn 181./2564

6/9/2564

0'tu?l.Jtnu

3,600.00

antuvafu

tvnzuavaotaon

1

a.i{'t!n:!n'tu

4, v1

L1JU0{!n

i

r i"

A !nn5{n1}Jr.louLlJynlyun

ta

a''run.:''r!aflt!n5:!n1:0'rv1:

1. vu1u.t"tu

2.

rati

3.

doln:rnr:

ar:;rir

i'zu1udru

or

Ltavu'r

64497 236872

. . ).

4. lt.lligtt''rs.r

-tar{1;nQtn (Hemp) alyr!{ulrn0!nllBasalv:lJirunr'rurnlrulvr
!na20t0''r3!n1Jn.:
448,000.00 ulvr

5.5',tFnna't.i

448,000.00 !1vr

6.

:raiaarraua:rnr

i6":i
5

1

u a

"1I n

''t5iln

15

aio nr:rJ!u-G rrura6o nril{mu(55.10.15.16

ful

010354900579

7. hlt

61UlJ

ta{rl:;

lol!

n15610 raa

a

ral

q,.r 6'Q qJ 1

lalrdq]fu1

/

fl

a"tufl '|,{:J'tl

448,000.00

irY'lvln Iauoo Lrx

'ruvrvrlaQq"r,/

u0

v'1.1141.r6?!41n0

64091437
41ufl11:J11an19:n:1?.1

18U256

0550

05791,
'v'laLt^ituoo lq1-l

a0,1uYaruul

al1,J?1.lL.iu

1JO'JlJ'']U

01035490
iI

ru:

51n1r16UO

n t0itn

dr n-r

a[aun1u

vl.iuua?ui1n0

)
7

f

:'rut0fita!0:1n1

t6111:tsilqr?ill6u

09/a9/2
564

4

448,000.0
0

ai{1u
fr51_rfl?u

tu'lfia11noLa0n

rllt-/at!fl

4ll1]fln:.rslT:r

fiauln nlvuu

rio4aar:;rird'ryludryryr
1.

a1!fl .:lunfl.lvfl 55Itfl

14LJiu.i"t1.J

2. ralfi

uavul

64091245496

3.

doln:rnrr

o'rrirrdrru:ronar:;irraiuorooraluorirgrnrdarnilurrarinuavimqooaqvrdnoinuarl:yarvr rfio61ui u.fi. 2565Ioui6ravl''rrrorrnl

4.

rulru:.r'l

8,132.00 ulvr

5.:tn1fla"t.i

8,132.00 !'rvl

6. :rerdaarrauo:ror

io-li

:tunl:
1

''1501y15

nr:n''ru;iirl.]1(82.

12.

17.00

a'l:tu1

tal tl:

r n"t

qr-r

r.r

tf,

:1Ut0i]la!o:101

u

010356100663

vrjvuartlrirn-q 1a no

)

8

1

alnL

i

5ln1y][a!o

1995

8,132.A0

qinlo:nnr:do16on lnun

ual:ra'rq-:
,i taunlu
01035610

1

uoo 16

fl0itfl1u

vi't

!l,tua1La']no 1a

ao 0

ta1]n!6f'lltr''l

ratfia'rgcy", z

",

/
0'r1.J1U

l.l1l

6 fl',t

uv

6 tu

0tn

64A91436
1,83/256

1995

- )"

11]vry1aerur

7

09/49/2
564

521
4

a.i{'t1.J

8,132.00
fEU6111.J

fll1

tvotJamfr0ta0n

t1luft!nfufiru9lfl5 tfl1I
tnou

Lflvnlu!rl

?o! a6'lrrrili'n 1ue'tufu1
1. vl.Jler.ilu

a1!n{''t!atu3 ntttJn''n01111:

7

64097245809

rafl?l

lta vu1

3.daln:.lnr:

or'rirrfirito'rronar:Ioui6ronr;rrr:0,:

4..rrr.l::rrru

38,520.00

urr

5. i1n1na''r.r

38,520.00

1r1?r

6.5''rufiofl ta!011n1 !0.!u

:'l

1

oajranall(44.12.20.1 1

rarl:vdr6'ra

a n1511n 15 tu',',]

:1Ut0a]lau0t1a'l

rda

574040400262

t1!n

)

:1n"tvtta!0

tln?

38,520.00

1

"+ "/ ,JVllo:unl:no
al flL

tl:;

rat
u

taa

n loLtfl

oir qr-r

ta,.l11u

t6un'tu

51004000
1

02621

ralq!#QQ1

Jrar?raqlqll

nn

5',lun![t01

64091439

/

, J.

-

tuvlv'tanlnr''t

i"t u1u

aorwdryqr

a{.!1U
38,520.00

564
4

t.t1.l

09/a9/2

1,84/256
2713

/

n5!ft11.l

tvi0uarnotaafl

rdurih q n:artG n:.: n r:r
I'101.r l,u vr

nt

uutt

1ArJad,r5:d1Brrlua'']
1. vl.J1U.:rU

a'l

!fl.!

''l

u n

fl]v

n::!

n

1: a't y15 tta

Y

u"]

2.

tald

64A9124598A

3.

doln:rr:

r^ rfilriafi'nnoi loai6 rorrr rar:o r

4.

!u

84,000.00

!.trl

84.000.00

!rvl

lu!"rtu

5.:1ntna't.l

6. :rs6oarrauo:rnr io"rfi

l1un"tIrn''tI tu't
1

aGnrnai(oo. tz. to. rz

talrl:ci)'r

n"rar rd

5',rut0 ilta!0:1n1

u

110200166318

:ru

)

5

afrlo:-u r:6'o

7

a'toLJ

16

a

lartl: v l'r n"r
ar

11020416
1,

631,85

a.1.lroi11

84,000.00

rarqrdrpqr

)-

raruafuful

/

t"

lUvrrlaruful

,/

i

11.1'l'1.J t.:1.J

aoruvd'ryqr

tyntJaytnuta0fl

OQ

:']!

0

n loun

tairl''tu

taun"rl{

5 "l fr''t'vt ta u

a.:.iri:r1l

64091436
185/256
6341

a9/09/2
564

4

d.t.i'tu
84,000.00

fr5lrfllu

tlJuH ntudlJu0nt igrlu
t.l0u

lurnlyxo

r

1.'t41.,r:u.!1u

alufi.r'r!ntu;n:::.Jfl 1l01y'r5ltaYu']

2. rard

64097315998

- trr
3.{oLetlnli

nl

4..:u tYlrtu

240,000.00 !1yr

5.

lrnlnai.i

240.000.00 uivr

6.

5',',]?1fl,

al

Lau a t

rirr{x;!a onio r )rlt:^uirLUa -i ru"yrmlr

aa

r.r

1r,

1: !d'] n'ruh 5ru

r"rx{r!r r (Henp)

ru ''l

10

uiSlorr'r! !n'r!

ntJo.r'r:!l!0.r]1.Jyian-i Lr{^L(55. I 0

n.15tU1

!

loLiSto "rr!n1!nl

I 5.

1

6

Ia1]ll5rn',',t0?arrau

,]

,1U10i]lAt-J05'tRl

010354900579

141.t14!A1Un"t

)
a'n

1

51n',',rrta!0

nn 61!n'|1ll'yt
240,000.00

u: n:r vli n uouo 6'[ru

ilylLo:!n'15notaafl lo[n

1

ar qL

n

1n't !o tu

:1Un15
1

n"of1t

o

mt:;drn"r

L6ljn:l

A

fll fll ''l

)-

ra,urafutul

/

-.)" -

l1]vrr1a6UilJ1

109,J11U
AI

/

n't !21.t

a

I'11.1

LAUJ]'']U

01035490
1

05791

vr.:uuarurirfior

alunllu

anuSntlYJ

frnuourio'lqi

0a

64091439
186/256

14/09/2
564

155 8

4

240,000.0
0

01u!

6 fu Elr'l

o'orirdryryrz
PO $ax

tl4fl avlnota0n

LllUfl !AfltA!U01t15{fl

r!oxLlvnluuo

"1:J

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097335405

3. ชื่อโครงการ

ซื้อชุดน้ำยาตรวจสอบยาฆ่าแมลง - สารพิษตกค้าง จีที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

124,120.00 บาท

5. ราคากลาง

124,120.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ หรือชุดอุปกรณ์ทดสอบอาหาร(41.11.61.18 )

3120200070588

รายชื่อผู้เสนอราคา
ห้างจีทีพาณิชย์ โดย นาย เชาว์ ธูปหอม

ราคาที่เสนอ
124,120.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

3120200070588

ชื่อผู้ขาย
ห้างจีทีพาณิชย์ โดย นาย เชาว์ ธูป
หอม

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914333851

บซ.ด.24/64

13/09/2564

จำนวนเงิน
124,120.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097232055

3. ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมแซมตู้เก็บเอกสารติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

72,760.00 บาท

5. ราคากลาง

72,760.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จ้างซ่อมแซมตู้เก็บเอกสารติดผนัง

0105562010479

รายชื่อผู้เสนอราคา
ชอว์ไวซ์

ราคาที่เสนอ
72,760.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
0105562010479 ชอว์ไวซ์

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914208101

บจ.ด.245/64

06/09/2564

จำนวนเงิน
72,760.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097451936

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

18,887.00 บาท

5. ราคากลาง

18,887.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว

0105553069415

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

ราคาที่เสนอ
18,887.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0105553069415 บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914392181

บซ.ด.22/64

03/09/2564

จำนวนเงิน
18,887.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097495676

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

73,267.00 บาท

5. ราคากลาง

73,267.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว

0105553069415

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

ราคาที่เสนอ
73,267.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0105553069415 บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914394776

บซ.ด.25/64

13/09/2564

จำนวนเงิน
73,267.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097353210

3. ชื่อโครงการ

ซื้อหมึกเครื่องโทรสารและหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

100,366.00 บาท

5. ราคากลาง

100,366.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อหมึกเครื่องโทรสารและหมึกเครื่องพิมพ์

0105537096730

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท บิ๊กเทเลคอม จำกัด

ราคาที่เสนอ
100,366.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0105537096730 บริษัท บิ๊กเทเลคอม จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914317721

บซ.ด.23/64

09/09/2564

จำนวนเงิน
100,366.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ 64097242282
3. ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมเครื่องปั๊มระบายน้าทิ้งของเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

5,350.00 บาท

5. ราคากลาง

5,350.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

งานจ้างซ่อมเครื่องปั๊มระบายน้าทิง้ ของเครื่องปรับอากาศ อีมิเน้นท์ ขนาด ๓๖,๘๐๐ บี
ทียู หมายเลขครุภัณฑ์ พศ.๘/๖๐ ป.
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ

3100700758678

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สญ
ั ญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทาสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914284279

บจ.พศ.
135/2564

14/09/2564

รายชื่อผู้เสนอราคา
ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ

จานวนเงิน
5,350.00

ราคาที่เสนอ
5,350.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเงื่อนไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1.

หน่วยงาน

2.

เลขที่โครงการ 64097241673

3.

ชื่อโครงการ ซื้อหมึกและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธี

4.

งบประมาณ เฉพาะเจาะจง 144,808.00 บาท

5.
6.

ราคากลาง 144,808.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

1

การจัดซื้อหมึกและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวม ๑๖ รายการ
7.

ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
0123551006121

รายชื่อผู้เสนอราคา
กัญภร เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส

ราคาที่เสนอ
144,808.00

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0123551006121 กัญภร เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สญ
ั ญา /
ใบสั่งซื้อ

640914292515 บซ.พศ.13/2564

วันที่ทาสัญญา /
ใบสั่งซื้อ
14/09/2564

จานวนเงิน
144,808.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเงื่อนไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097460618

3. ชื่อโครงการ

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

26,060.92 บาท

5. ราคากลาง

26,060.92 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

5100400002621

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้านคุ้มแก้ว

ราคาที่เสนอ
26,060.92

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
5100400002621 ร้านคุ้มแก้ว

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914399304

คบ.ซ4/2564

07/09/2564

จำนวนเงิน
26,060.92

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097818966

3. ชื่อโครงการ

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดประสานงานการประชุมและจัดทำข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

25,000.00 บาท

5. ราคากลาง

25,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายงานขออนุมัติจ้างจัดประสานงานการประชุมและจัดทำข้อมูล

1129901599447

รายชื่อผู้เสนอราคา
นายเอกลักษณ์ กองเทพ

ราคาที่เสนอ
25,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

1129901599447 นายเอกลักษณ์ กองเทพ

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914665162

คบ.จ67/2564

01/09/2564

จำนวนเงิน
25,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เลขที่โครงการ .........................-.............................
ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 40,000 บีทียู ยี่ห้ออีมิเน้นท์ หมายเลขครุภัณฑ์ ส.3/62 อ
งบประมาณ 2,675.00 บาท
ราคากลาง
2,675.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
3100700758678

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส

2,675.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ

1

เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3100700758678

ชื่อผู้ขาย

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส

หมายเหตุ : วงเงินจัดซื้อ/จัดจ้าง ต่ากว่า 5,000 บาท

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

-

เลขที่สัญญา/ วันที่ทาสัญญา/
ใบสั่งจ้าง
ใบสั่งจ้าง

191/2564

3/9/2564

จานวนเงิน

สถานะสัญญา

2,675.00 ส่งงาน
ครบถ้วน

เหตุผลที่คัดเลือก

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

แบบ สขร. 1

ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง

1

ซือ้ วัสดุสานักงาน 19 รายการ

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
(ชือ่ หน่วยงาน)....กองควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย กลุม่ ควบคุมเครื่องสาอาง......
วันที่.....30...... เดือน…กันยายน..... พ.ศ. 2564
วงเงินที่จัดซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชือ่ ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
หรือจัดจ้าง (บาท)
(บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

31,344.94

31,344.94

เฉพาะเจาะจง

กิจทวีทรัพย์
31,344.94

กิจทวีทรัพย์
31,344.94

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ใช้เกณฑ์ราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
บซส. 8/2564
ลว. 7 กันยายน 2564

แบบ สขร. 1

ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
(ชือ่ หน่วยงาน)....กองควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย กลุม่ ควบคุมเครื่องสาอาง......
วันที่.....30...... เดือน…กันยายน..... พ.ศ. 2564
วงเงินที่จัดซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชือ่ ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
หรือจัดจ้าง (บาท)
(บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097282544

3. ชื่อโครงการ

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

31,344.94 บาท

5. ราคากลาง

31,344.94 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )

3100400789039

รายชื่อผู้เสนอราคา
กิจทวีทรัพย์

ราคาที่เสนอ
31,344.94

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3100400789039 กิจทวีทรัพย์

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914236001

บซส. 8/2564

07/09/2564

จำนวนเงิน
31,344.94

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1.. หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)
2. เลขที่โครงการ
64097621287
3. ชื่อโครงการ
จ้างติดตั้งปลั๊กไฟ เปลี่ยนหลอดไฟ
4. งบประมาณ
20,009.47 บาท
5. ราคากลาง
20,009.47 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

จ้างติดตั้งปลั๊กไฟ เปลี่ยน
หลอดไฟ

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
3102000512376

รายชื่อผู้เสนอราคา
นายพงศกร เรืองมาก

ราคาที่เสนอ
20,009.47

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัว
ชื่อผู้ขาย
ผู้เสียภาษีอากร
3102000512376 นายพงศกร
เรืองมาก

เลขคุมสัญญา
เลขที่สัญญา /
ในระบบ e-Gp ใบสั่งซือ้
640914499920 บจ.ว.97/2564

วันที่ทาสัญญา/ จานวนเงิน
ใบสั่งซื้อ
21 กย.64
20,009.47

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งมอบงานครบ
สมบูรณ์

ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1.. หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)
2. เลขที่โครงการ 64067406041
3. ชื่อโครงการ
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
4. งบประมาณ
7,258.40
บาท
5. ราคากลาง
7,258.40
บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
3100400789039

รายชื่อผู้เสนอราคา
กิจทวีทรัพย์

ราคาที่เสนอ

7,258.40

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัว
ชื่อผู้ขาย
ผู้เสียภาษีอากร
3100400789039 กิจทวีทรัพย์

เลขคุมสัญญา
เลขที่สัญญา /
ในระบบ e-Gp ใบสั่งซือ้
640814327752 บซ.ว.7/2564

วันที่ทาสัญญา/ จานวนเงิน สถานะสัญญา
ใบสั่งซื้อ
8 กย.64
7,258.40 ส่งมอบงานครบ
สมบูรณ์

เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1.. หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)
2. เลขที่โครงการ 64097408083
3. ชื่อโครงการ
จัดซื้อถุงซิปล๊อค 49 แพ็ค
4. งบประมาณ
7,864.50
บาท
5. ราคากลาง
7,864.50
บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

จัดซื้อถุงซิปล๊อค 49 แพ็ค

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
3100400789039

รายชื่อผู้เสนอราคา
กิจทวีทรัพย์

ราคาที่เสนอ
7,864.50

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัว
ชื่อผู้ขาย
ผู้เสียภาษีอากร
3100400789039 กิจทวีทรัพย์

เลขคุมสัญญา
เลขที่สัญญา /
ในระบบ e-Gp ใบสั่งซือ้
640914329878 บซ.ว.8/2564

วันที่ทาสัญญา/ จานวนเงิน
ใบสั่งซื้อ
13 กย.64
7,864.50

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งมอบงานครบ
สมบูรณ์

ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097551014

3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

จ้างการดำเนินการจัดทำข้อมูลสรุปการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในปีงบประมาณ 2564
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้วางแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24,680.00 บาท

5. ราคากลาง

24,680.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จ้างการดำเนินการจัดทำข้อมูลสรุปการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้วางแผนงานพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร การจ้างงาน(93.14.18.00 )

3101700431840

รายชื่อผู้เสนอราคา
น.ส. อารดา สุคนธสิทธิ์

ราคาที่เสนอ
24,680.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

3101700431840 น.ส. อารดา สุคนธสิทธิ์

640914442949

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ
บจ.สมพ.
180/2564

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ
02/09/2564

จำนวนเงิน
24,680.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097639042

3. ชื่อโครงการ

จ้างพิมพ์หนังสือกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

121,000.00 บาท

5. ราคากลาง

121,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จ้างพิมพ์หนังสือกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

0103549005791

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดี
ไซน์

121,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

1

0103549005791

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษร
กราฟฟิคแอนด์ดีไซน์

640914513297

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ
บจ.สมพ.
181/2564

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ
15/09/2564

จำนวนเงิน
121,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน
.....สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร).........................................................
2. เลขที่โครงการ ..................................................................................................................................................................................
3. ชื่อโครงการ ......จ้างทาตรายางสาหรับบุคลากรในกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร......................................................................
4. งบประมาณ ......................................3,760.73 .................................................................................บาท
5. ราคากลาง .....................................3,760.73 ................................................................................บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

จ้างทาตรายางสาหรับบุคลากรในกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

3120100101058

ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์

ราคาที่เสนอ

3,760.73

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ

1

เลขประจาตัว
ผูเ้ สียภาษีอากร

3120100101058

ชือ่ ผูข้ าย

ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์

หมายเหตุ : วงเงินจัดซือ้ /จัดจ้าง ต่ากว่า 5,000 บาท

เลขคุมสัญญา

เลขที่สัญญา/

วันที่ทาสัญญา/

ในระบบ e-GP

ใบสังจ้าง

ใบสังจ้าง

-

-

-

จานวนเงิน

3,760.73

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ

64097075756

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

19,484.70 บาท

5. ราคากลาง

19,484.70 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )

0125560030154

รายชื่อผู้เสนอราคา
ธาราลักษม์ ซัพพลาย

ราคาที่เสนอ
19,484.70

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0125560030154 ธาราลักษม์ ซัพพลาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914178915

สนบ.ซ 6/2564

01/09/2564

จำนวนเงิน
19,484.70

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

