
ราคาท่ีเสนอ

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังจ้าง ใบสังจ้าง

ไม่มีผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างภายในเดือนกันยายน 2564

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี
รายช่ือผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เหตุผลท่ีคัดเลือก

ไม่มีผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างภายในเดือนกันยายน 2564

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

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

2. เลขท่ีโครงการ  ......................................-.........................................................................................................................................

3. ช่ือโครงการ     .....................................-.........................................................................................................................................

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

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

ล าดับ ช่ือผู้ขาย จ านวนเงิน สถานะสัญญา



    

ราคาทีเ่สนอ

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

เหตุผลทีคั่ดเลือก

ก.พ.ร. ไม่มีจัดซ้ือจัดจ้างเดอืนกันยายน 

ล าดับ

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน       ......กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.........................................................................................................................................................................
2. เลขที่โครงการ  ......-.........................................................................................................................................................................
3. ชื่อโครงการ     .... -...........................................................................................................................................................................
4. งบประมาณ    ........-...............................................................................................................บาท
5. ราคากลาง      .......-................................................................................................................บาท

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา

หมายเหต ุ: วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087056439

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการอนุญาตด้านวัตถุอันตราย ผ่านระบบ e-Submission

และตรวจเรื่องร้องเรียนดำเนินคดีเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
666,200.00 บาท

666,200.00 บาท

0107546000377 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 666,200.00

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวัง

สถานประกอบการอนุญาตด้านวัตถุอันตรายผ่านระบบ e-Submission และตรวจ

เรื่องร้องเรียนดำเนินคดีเกี่ยวกับวัตถุอันตราย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107546000377
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด

(มหาชน)
641002000003 5/2564 16/09/2564 664,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

64087055456

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

6,222,000.00 บาท

6,222,000.00 บาท

0105517012603 บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด 4,355,000.00
โครงการจ้างพัฒนาระบบโทรศัพท์ดิจิทัล (IP Phone) ของสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา
1

0107546000377 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 4,053,037.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107546000377
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด

(มหาชน)
641005000022 50/2564 06/09/2564 4,053,037.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64097561917

จ้างรื้อสายอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่ได้ใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

400,000.00 บาท

400,000.00 บาท

0107546000377 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 400,000.00จ้างรื้อสายอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่ได้ใช้งาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107546000377
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด

(มหาชน)
640914449777 บจ.กยผ.195/64 10/09/2564 400,000.00 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

64097444332

จ้างรายงานขอจ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

294,999.00 บาท

294,999.00 บาท

0125545006426 บริษัท ตั้งรุ่งเรือง จำกัด 294,999.00จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิง กองยุทธศาสตรและแผนงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125545006426 บริษัท ตั้งรุ่งเรือง จำกัด 640914379610 บจ.กยผ.197/64 15/09/2564 294,999.00 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

64097064142

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

230,000.00 บาท

230,000.00 บาท

0107546000377 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 230,000.00จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107546000377
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด

(มหาชน)
640914053216 บจ.กยผ.192/64 01/09/2564 230,000.00 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

64097335421

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,305.00 บาท

12,305.00 บาท

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 12,305.00จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 640914280094 บจ.กยผ.193/64 07/09/2564 12,305.00 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

64097493923

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

175,480.00 บาท

175,480.00 บาท

0105557133347 เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น จำกัด 175,480.00
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภานในห้องระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ข้อมูลและ

สารสนเทศ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105557133347
เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น

จำกัด
640914393550 บจ.กยผ.194/64 09/09/2564 175,480.00 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

64097561917

จ้างรื้อสายอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่ได้ใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

400,000.00 บาท

400,000.00 บาท

0107546000377 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 400,000.00จ้างรื้อสายอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่ได้ใช้งาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107546000377
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด

(มหาชน)
640914449777 บจ.กยผ.195/64 10/09/2564 400,000.00 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

64107064322

จ้างทำสติกเกอร์ระวังการใช้ยาและสติกเกอร์ผู้ป่วยแพ้ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57,104.00 บาท

57,014.00 บาท

0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดี

ไซน์
57,104.00จ้างทำสติกเกอร์ระวังการใช้ยาและสติกเกอร์ผู้ป่วยแพ้ยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษร

กราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
641014047987 บจ.กยผ.17/65 01/10/2564 57,104.00 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

64097392645

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับประชุมทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

487,500.00 บาท

487,500.00 บาท

0105537100478 บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จำกัด 487,500.00จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้สำหรับประชุมทางไกล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105537100478 บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จำกัด 640914317693 บซ.กยผ.22/64 09/09/2564 487,500.00 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

64097037378

ซื้อหนังสือวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,533.60 บาท

5,533.60 บาท

0994000159188 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5,533.60ซื้อหนังสือวิชาการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000159188
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
640914175351 บซ.กยผ.20/64 02/09/2564 5,533.60 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

64097128515

ซื้อฐานข้อมูลวิชาการ Online และหนังสืออ้างอิงสำหรับบุคลากร อย. และผู้ที่เกี่ยวข้องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

139,147.96 บาท

139,147.96 บาท

0105540091085 บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด 139,147.96
ซื้อฐานข้อมูลวิชาการ Online และหนังสืออ้างอิงสำหรับบุคลากร อย. และผู้ที่

เกี่ยวข้อง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105540091085 บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด 640914180161 บซ.กยผ.21/64 07/09/2564 139,147.96 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

64097392645

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับประชุมทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

487,500.00 บาท

487,500.00 บาท

0105537100478 บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จำกัด 487,500.00จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้สำหรับประชุมทางไกล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105537100478 บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จำกัด 640914317693 บซ.กยผ.22/64 09/09/2564 487,500.00 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

64097282696

ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (External Harddisk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49,200.06 บาท

49,200.06 บาท

0103517018103 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวัฒนไพศาล 49,200.06อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล(43.20.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103517018103 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวัฒนไพศาล 640914236360 บซ.กยผ.23/64 09/09/2564 49,200.06 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

64097273364

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

98,198.91 บาท

98,198.91 บาท

0105549029536 บริษัท เสริมวิทย์ บิซเน็ส จำกัด 98,198.91ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105549029536 บริษัท เสริมวิทย์ บิซเน็ส จำกัด 640914309051 บซ.กยผ.24/64 13/09/2564 98,198.91 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/ 

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



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

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

ผูเสียภาษีอากร ชื่อผูขาย เลขคุมสัญญา 
ในรบบ e-GP เลขท่ีสัญญา/ 

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



ราคาทีเ่สนอ

61,440.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 0994000165161
ส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
640914385483 บซ.พ.12/2564 3/9/2564 61,440.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

5. ราคากลาง        61,440.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

ซ้ือมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0994000165161 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64097344499

3. ชือ่โครงการ      ซ้ือมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       61,440.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

172,130.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 0105540091085 บริษัท บุค๊เน็ท จ ากัด 640914393524 บซ.พ.13/2564 2/9/2564 172,130.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ซ้ือมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0105540091085 บริษัท บุค๊เน็ท จ ากัด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

5. ราคากลาง        172,130.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64097494797

3. ชือ่โครงการ      ซ้ือมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       172,130.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

15,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1100702375150 น.ส. เบญจมาศ  คุ้มแก้ว 640914164174 บจ.พ.184/2564 2/9/2564 15,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนกันยายน 
2564 (น.ส.เบญจมาศ  คุ้มแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100702375150 น.ส. เบญจมาศ  คุ้มแก้ว

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

4. งบประมาณ       15,000.00  บาท

5. ราคากลาง        15,000.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64097196149

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนกนัยายน 2564 (น.ส.เบญจมาศ  คุ้มแกว้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



ราคาทีเ่สนอ

4,975.50

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1   0115564004514 บริษทั เคนเซ่นไทย จ ากดั - บจ.พ.185/2564 3/9/2564 4,975.50 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

5. ราคากลาง         4,975.50  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     -

3. ชือ่โครงการ       จ้างฉีดพ่นฆา่เชือ้โควิด-19  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ        4,975.50  บาท

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

บริษัท เคนเซ่นไทย จ ากัด 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

จ้างฉีดพ่นฆ่าเชือ้โควิด-19  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   0115564004514



ราคาทีเ่สนอ

82,272.07

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

1 0103549005791
ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส านักพิมพ์
อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์

640914605060 บจ.พ.186/2564 3/9/2564 82,272.07 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือกฎหมายเคร่ืองมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0103549005791 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส านักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64097459813
3. ชือ่โครงการ       จ้างพิมพ์หนงัสือคู่มอืกฎหมายเคร่ืองมอืแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       82,272.07  บาท
5. ราคากลาง        82,272.07  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก
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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64097335405

ซื้อชุดน้ำยาตรวจสอบยาฆ่าแมลง - สารพิษตกค้าง จีที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

124,120.00 บาท

124,120.00 บาท

3120200070588 ห้างจีทีพาณิชย์ โดย นาย เชาว์ ธูปหอม 124,120.00วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ หรือชุดอุปกรณ์ทดสอบอาหาร(41.11.61.18 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120200070588
ห้างจีทีพาณิชย์ โดย นาย เชาว์ ธูป

หอม
640914333851 บซ.ด.24/64 13/09/2564 124,120.00 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

64097232055

จ้างซ่อมแซมตู้เก็บเอกสารติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

72,760.00 บาท

72,760.00 บาท

0105562010479 ชอว์ไวซ์ 72,760.00จ้างซ่อมแซมตู้เก็บเอกสารติดผนัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105562010479 ชอว์ไวซ์ 640914208101 บจ.ด.245/64 06/09/2564 72,760.00 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

64097451936

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,887.00 บาท

18,887.00 บาท

0105553069415 บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส จำกัด 18,887.00ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105553069415 บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส จำกัด 640914392181 บซ.ด.22/64 03/09/2564 18,887.00 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

64097495676

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

73,267.00 บาท

73,267.00 บาท

0105553069415 บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส จำกัด 73,267.00วัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105553069415 บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส จำกัด 640914394776 บซ.ด.25/64 13/09/2564 73,267.00 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

64097353210

ซื้อหมึกเครื่องโทรสารและหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,366.00 บาท

100,366.00 บาท

0105537096730 บริษัท บิ๊กเทเลคอม จำกัด 100,366.00ซื้อหมึกเครื่องโทรสารและหมึกเครื่องพิมพ์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105537096730 บริษัท บิ๊กเทเลคอม จำกัด 640914317721 บซ.ด.23/64 09/09/2564 100,366.00 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 64097242282 

3. ช่ือโครงการ จ้างซ่อมเครื่องป๊ัมระบายน้ าทิ้งของเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 5,350.00 บาท 

5. ราคากลาง 5,350.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
งานจ้างซ่อมเครื่องปั๊มระบายน้ าทิง้ของเครื่องปรับอากาศ อีมิเน้นท์ ขนาด ๓๖,๘๐๐ บี 
ทียู หมายเลขครภุัณฑ์ พศ.๘/๖๐ ป. 

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 5,350.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 640914284279 
บจ.พศ. 

135/2564 
14/09/2564 5,350.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

64097241673 

ซื้อหมึกและอุปกรณค์อมพิวเตอร์ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 144,808.00 บาท 

144,808.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 การจัดซื้อหมึกและอุปกรณค์อมพิวเตอร์ รวม ๑๖ รายการ 0123551006121 กัญภร เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 144,808.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0123551006121 กัญภร เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 640914292515 บซ.พศ.13/2564 14/09/2564 144,808.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64097460618

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,060.92 บาท

26,060.92 บาท

5100400002621 ร้านคุ้มแก้ว 26,060.92จัดซื้อวัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5100400002621 ร้านคุ้มแก้ว 640914399304 คบ.ซ4/2564 07/09/2564 26,060.92 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

64097818966

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดประสานงานการประชุมและจัดทำข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

1129901599447 นายเอกลักษณ์  กองเทพ 25,000.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดประสานงานการประชุมและจัดทำข้อมูล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129901599447 นายเอกลักษณ์  กองเทพ 640914665162 คบ.จ67/2564 01/09/2564 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ .........................-............................. 
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 40,000 บีทียู ยี่ห้ออีมิเน้นท์ หมายเลขครุภัณฑ์ ส.3/62 อ 
4. งบประมาณ 2,675.00 บาท 
5. ราคากลาง 2,675.00 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 2,675.00 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษีอากร 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา/

ใบสั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา/

ใบสั่งจ้าง 
จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส - 191/2564 3/9/2564 2,675.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนด 

 
 

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท 
 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ซ้ือวสัดุส านักงาน 19 รายการ 31,344.94             31,344.94       เฉพาะเจาะจง
 กิจทวทีรัพย์
31,344.94

 กิจทวทีรัพย์
31,344.94

ใช้เกณฑ์ราคา
บซส. 8/2564

ลว. 7 กันยายน 2564

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
(ชือ่หน่วยงาน)....กองควบคุมเครื่องส าอางและวตัถุอันตราย กลุม่ควบคุมเครื่องส าอาง......

วนัที่.....30...... เดือน…กันยายน..... พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
(ชือ่หน่วยงาน)....กองควบคุมเครื่องส าอางและวตัถุอันตราย กลุม่ควบคุมเครื่องส าอาง......

วนัที่.....30...... เดือน…กันยายน..... พ.ศ. 2564



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64097282544

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,344.94 บาท

31,344.94 บาท

3100400789039 กิจทวีทรัพย์ 31,344.94อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100400789039 กิจทวีทรัพย์ 640914236001 บซส. 8/2564 07/09/2564 31,344.94 ส่งงานครบถ้วน 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  64097621287 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างติดตั้งปลั๊กไฟ เปลี่ยนหลอดไฟ 
4.  งบประมาณ 20,009.47      บาท 
5.  ราคากลาง  20,009.47 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 
 

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
จ้างติดตั้งปลั๊กไฟ เปลี่ยน
หลอดไฟ 

3102000512376 นายพงศกร  เรืองมาก 20,009.47 
 
 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-Gp 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3102000512376 นายพงศกร 
  เรืองมาก 

640914499920 บจ.ว.97/2564 21  กย.64 20,009.47 ส่งมอบงานครบ
สมบูรณ์ 

ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 
 
 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64067406041 
3.  ชื่อโครงการ  จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
4.  งบประมาณ 7,258.40 บาท 
5.  ราคากลาง  7,258.40 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 
 

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน 3100400789039 กิจทวีทรัพย์ 7,258.40 

 
 

          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-Gp 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100400789039 กิจทวีทรัพย์ 640814327752 บซ.ว.7/2564 8 กย.64 7,258.40 
 

ส่งมอบงานครบ
สมบูรณ์ 

ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 
 
 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64097408083 
3.  ชื่อโครงการ  จัดซื้อถุงซิปล๊อค   49 แพ็ค 
4.  งบประมาณ 7,864.50 บาท 
5.  ราคากลาง  7,864.50 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 
 

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
จัดซื้อถุงซิปล๊อค   49 แพ็ค 3100400789039 กิจทวีทรัพย์ 7,864.50 

 
 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-Gp 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100400789039 กิจทวีทรัพย์ 640914329878 บซ.ว.8/2564 13  กย.64 7,864.50 ส่งมอบงานครบ
สมบูรณ์ 

ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 
 
 

 









ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64097551014

จ้างการดำเนินการจัดทำข้อมูลสรุปการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในปีงบประมาณ 2564

เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้วางแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24,680.00 บาท

24,680.00 บาท

3101700431840 น.ส. อารดา สุคนธสิทธิ์ 24,680.00

จ้างการดำเนินการจัดทำข้อมูลสรุปการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์

สมุนไพร ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้วางแผนงานพัฒนา

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร  การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101700431840 น.ส. อารดา สุคนธสิทธิ์ 640914442949
บจ.สมพ.

180/2564
02/09/2564 24,680.00 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

64097639042

จ้างพิมพ์หนังสือกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

121,000.00 บาท

121,000.00 บาท

0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดี

ไซน์
121,000.00จ้างพิมพ์หนังสือกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษร

กราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
640914513297

บจ.สมพ.

181/2564
15/09/2564 121,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาท่ีเสนอ

3,760.73

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังจ้าง ใบสังจ้าง

1 3120100101058 ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ - - -              3,760.73 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ช่ือผู้ขาย จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

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

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

3. ช่ือโครงการ     ......จ้างท าตรายางส าหรับบุคลากรในกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร......................................................................

4. งบประมาณ    ......................................3,760.73 .................................................................................บาท

5. ราคากลาง      .....................................3,760.73 ................................................................................บาท

จ้างท าตรายางส าหรับบุคลากรในกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3120100101058 ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์

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

64097075756

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,484.70 บาท

19,484.70 บาท

0125560030154 ธาราลักษม์ ซัพพลาย 19,484.70อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125560030154 ธาราลักษม์ ซัพพลาย 640914178915 สนบ.ซ 6/2564 01/09/2564 19,484.70 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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