




ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมอนามัย

64047461102

ซื้อวัคซีนนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,756.00 บาท

75,756.00 บาท

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 75,756.00วัคซีนนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 640514024525 373/2564 06/05/2564 75,756.00 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

กรมอนามัย

64047460738

ซื้อวัคซีนนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57,138.00 บาท

57,138.00 บาท

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 57,138.00วัคซีนนอกบัญขียาหลักแห่งชาติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 640514024455 374/2564 06/05/2564 57,138.00 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

กรมอนามัย

64057000513

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,746.00 บาท

4,746.00 บาท

0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 4,625.02หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 640514000366 360/2564 30/04/2564 4,625.02 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

กรมอนามัย

64057000578

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,130.00 บาท

6,130.00 บาท

0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 5,499.65หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 640514000427 361/2564 30/04/2564 5,499.65 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

กรมอนามัย

64047353686

จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน นง.6387 นนทบุรี และทะเบียน ฮษ3126 กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

3120101862401 ร้านติวานนท์ยางยนต์ 10,000.00
การจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นง.6387 นนทบุรี และทะเบียน

ฮษ3126 กรุงเทพ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101862401 ร้านติวานนท์ยางยนต์ 640414328852 370/2564 29/04/2564 10,000.00 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

กรมอนามัย

64047344474

จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,992.00 บาท

5,992.00 บาท

0125553004771 บริษัท ชัยทวีคูณ จำกัด 5,992.00การจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125553004771 บริษัท ชัยทวีคูณ จำกัด 640414329320 371/2564 25/05/2564 5,992.00 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

กรมอนามัย

64047304203

ซื้อวัคซีนนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,100.00 บาท

32,100.00 บาท

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 32,100.00วัคซีนนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 640514093017 365/2564 13/05/2564 32,100.00 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

กรมอนามัย

64047301079

ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52,729.60 บาท

52,729.60 บาท

0105551105503 บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด 52,729.60ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105551105503 บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด 640514093207 366/2564 13/05/2564 52,729.60 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

กรมอนามัย

64047321152

ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV  ขนาด 43 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,700.00 บาท

13,700.00 บาท

0107544000043 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 10,400.00โทรทัศน์(52.16.15.05 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107544000043
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

(มหาชน)
640414259103 343/2564 23/04/2564 10,400.00 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

กรมอนามัย

64047326439

ซื้อกระติกน้ำร้อน ขนาด 2.2 ลิตร จำนวน 3 ตัว และ ราวตากผ้า จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,500.00 บาท

4,500.00 บาท

0107544000043 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 3,930.00ราว(30.10.31.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107544000043
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

(มหาชน)
640414262927 344/2564 23/04/2564 3,930.00 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

กรมอนามัย

64047326525

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 2 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

230.00 บาท

230.00 บาท

0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 211.86กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 640414263005 326/2564 23/04/2564 211.86 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

กรมอนามัย

64047326769

จ้างจัดทำเสื้อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการออกกำลังกายภายใต้โครงการก้าวท้าใจ Season 3 จำนวน 205 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,900.00 บาท

36,900.00 บาท

0745556004394 บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด 36,900.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0745556004394 บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด 640414263211 369/2564 29/04/2564 36,900.00 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

กรมอนามัย

64047332580

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 2 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

230.00 บาท

230.00 บาท

0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 211.86กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 640414266830 347/2564 23/04/2564 211.86 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

กรมอนามัย

64047343852

ซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,305.10 บาท

36,305.10 บาท

0105555091329 บริษัท ดีเอเอส อินเตอร์เน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด 36,305.10กล้องรักษาความปลอดภัย (CCTV)(46.17.16.10 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105555091329
บริษัท ดีเอเอส อินเตอร์เน็ต โซลูชั่นส์

จำกัด
640414274825 348/2564 26/04/2564 36,305.10 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

กรมอนามัย

64047375830

ซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,556.00 บาท

5,556.00 บาท

1100200525104 ร้านพาวเวอร์ เทรด 4,740.00เครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่ใช้ของเหลว(42.18.16.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200525104 ร้านพาวเวอร์ เทรด 640414310104 867/2564 28/04/2564 4,740.00 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

กรมอนามัย

64047384332

ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบหนีบนิ้ว แสดงผลบนหน้าจอ LED จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,750.00 บาท

9,750.00 บาท

1100200525104 ร้านพาวเวอร์ เทรด 9,000.00เครื่องวัดออกซิเจนที่ละลาย(41.11.56.11 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200525104 ร้านพาวเวอร์ เทรด 640414311970 358/2564 28/04/2564 9,000.00 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

กรมอนามัย

64047384332

ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบหนีบนิ้ว แสดงผลบนหน้าจอ LED จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,750.00 บาท

9,750.00 บาท

1100200525104 ร้านพาวเวอร์ เทรด 9,000.00เครื่องวัดออกซิเจนที่ละลาย(41.11.56.11 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200525104 ร้านพาวเวอร์ เทรด 640414311970 358/2564 28/04/2564 9,000.00 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

กรมอนามัย

64047398258

จ้างผลิตเครื่องมือการเฝ้าระวังภาวะพลัดตกหกล้ม(ชุดทดสอบพร้อมคู่มือการก้าวเดินและการทรงตัว) จำนวน 64 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

172,000.00 บาท

172,000.00 บาท

0105549036249 บริษัท 11 กันยา จำกัด 172,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105549036249 บริษัท 11 กันยา จำกัด 640414319890 322/2564 26/04/2564 172,000.00 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

กรมอนามัย

64047294228

ซื้อยาในยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,761.10 บาท

15,761.10 บาท

0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 15,761.10ยาในยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105523002118
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จำกัด
640514092968 363/2564 12/05/2564 15,761.10 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

กรมอนามัย

64047292185

ซื้อยาในยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,420.00 บาท

3,420.00 บาท

0105548055690 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด 3,420.00ยาในยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105548055690 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด 640414361251 368/2564 12/05/2564 3,420.00 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

กรมอนามัย

64047290508

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,253.25 บาท

4,253.25 บาท

0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 4,253.25วัสดุทันตกรรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105523002118
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จำกัด
640514093044 367/2564 13/05/2564 4,253.25 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

กรมอนามัย

64047277614

ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,300.00 บาท

20,300.00 บาท

0107535000192 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 20,300.00ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107535000192
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์

จำกัด (มหาชน)
640514093126 364/2564 13/05/2564 20,300.00 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

กรมอนามัย

64047276681

ซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,340.00 บาท

2,340.00 บาท

0105519006449 บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จำกัด 2,340.00ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105519006449
บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล(ประเทศ

ไทย) จำกัด
640414253248 355/2564 28/04/2564 2,340.00 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

กรมอนามัย

64047276102

ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,200.00 บาท

2,200.00 บาท

0105551058432 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด 2,200.00ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105551058432 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด 640414252570 350/2564 28/04/2564 2,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมอนามัย

64047275633

ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,647.80 บาท

1,647.80 บาท

0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 1,647.80ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105523002118
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จำกัด
640414252686 351/2564 18/05/2564 1,647.80 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

กรมอนามัย

64047275161

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,250.00 บาท

3,250.00 บาท

0105533048731 บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด 3,250.00วัสดุการแพทย์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105533048731 บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด 640414252913 352/2564 03/05/2564 3,250.00 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

กรมอนามัย

64047274524

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,600.00 บาท

1,600.00 บาท

0105535062200 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด 1,600.00วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105535062200 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด 640414253010 353/2564 30/04/2564 1,600.00 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

กรมอนามัย

64047274330

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,617.50 บาท

3,617.50 บาท

0105539008251 . บริษัท อินโฟกัส เฟิร์มมิ่ง จำกัด 3,617.50วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105539008251 . บริษัท อินโฟกัส เฟิร์มมิ่ง จำกัด 640414253106 354/2564 29/04/2564 3,617.50 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมอนามัย

64047327039

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,960.00 บาท

5,960.00 บาท

0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 5,673.72หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 640414266736 346/2564 22/04/2564 5,673.72 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

กรมอนามัย

64047224460

ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

327,420.00 บาท

327,420.00 บาท

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 327,420.00ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 640414191623 339/2564 22/04/2564 327,420.00 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

กรมอนามัย

64047203337

จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน-เก้าอี้ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,400.00 บาท

4,400.00 บาท

3101702348842 นางศิณัฐกาญน์  อรุณฉาย 4,400.00ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน-เก้าอี้1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101702348842 นางศิณัฐกาญน์  อรุณฉาย 640414193000 340/2564 20/04/2564 4,400.00 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

กรมอนามัย

64047175145

ซื้อถังบีบน้ำไม้ถูพื้น จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,600.00 บาท

15,600.00 บาท

0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 15,540.00ที่รีดน้ำสำหรับไม้ถูพื้น(47.12.18.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 640414160703 316/2564 16/04/2564 15,540.00 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

กรมอนามัย

64047172888

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,196.00 บาท

29,196.00 บาท

0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 28,890.00ถุงขยะ(47.12.17.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 640414163358 315/2564 16/04/2564 28,890.00 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

กรมอนามัย

64047172527

ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน  10 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,900.00 บาท

2,900.00 บาท

0105564012592 บริษัท ฟีนอมมินอล เทรดดิ้ง จำกัด 2,900.00ผ้าคลุมโต๊ะแบบปล่อยชาย(52.12.16.07 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105564012592 บริษัท ฟีนอมมินอล เทรดดิ้ง จำกัด 640414141878 324/2564 16/04/2564 2,900.00 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

กรมอนามัย

64037477582

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,680.00 บาท

30,680.00 บาท

0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 25,933.00แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉายและส่วนประกอบ(26.11.17.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 640414141965 312/2564 09/04/2564 25,933.00 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

กรมอนามัย

64047172825

ซื้อน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น จำนวน 3 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,950.00 บาท

1,950.00 บาท

0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 1,950.00น้ำมันจากธรรมชาติ(12.18.16.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 640414142151 319/2564 09/04/2564 1,950.00 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

กรมอนามัย

64047172871

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 (80แกรม) จำนวน 1 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

115.00 บาท

115.00 บาท

0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 105.93กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 640414142195 320/2564 09/04/2564 105.93 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

กรมอนามัย

64047191405

ซื้อผ้าคอตตอน 100% จำนวน 120 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,400.00 บาท

14,400.00 บาท

0105564012592 บริษัท ฟีนอมมินอล เทรดดิ้ง จำกัด 14,400.00ผ้าฝ้าย(11.16.17.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105564012592 บริษัท ฟีนอมมินอล เทรดดิ้ง จำกัด 640414157496 323/2564 09/04/2564 14,400.00 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

กรมอนามัย

64047175411

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,503.00 บาท

3,503.00 บาท

0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 3,061.40หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105532122309 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด 640414157574 321/2564 09/04/2564 3,061.40 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

กรมอนามัย

64047103397

ซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,667.50 บาท

21,667.50 บาท

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21,667.50ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 640414152880 329/2564 23/04/2564 21,667.50 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมอนามัย

64047101758

ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,650.00 บาท

5,650.00 บาท

0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5,650.00ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105523002118
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จำกัด
640414152758 328/2564 06/05/2564 5,650.00 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

กรมอนามัย

64047099092

ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,130.00 บาท

6,130.00 บาท

0105530050297 บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด 6,130.00ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105530050297 บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด 640414152649 327/2564 23/04/2564 6,130.00 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

กรมอนามัย

64047289778

ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์-ชุดนิทรรศการ จำนวน 1 งาน

145,040.00 บาท

145,040.00 บาท

0135561012575 บริษัท ธัญญ์สัมฤทธิ์ 249 จำกัด 145,040.00จ้างออกแบบและผลิตสี่อประชาสัมพันธ์-ชุดนิทรรศการ(44.11.18.12 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135561012575 บริษัท ธัญญ์สัมฤทธิ์ 249 จำกัด 640414284739 37/2564 07/04/2564 145,040.00 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

กรมอนามัย

64047111739

จ้างจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน-ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,300.00 บาท

48,300.00 บาท

3460700444727 นางสาวสมัย  ศรีพันนา 48,300.00การจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน-ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3460700444727 นางสาวสมัย  ศรีพันนา 640414167728 335/2564 01/04/2564 48,300.00 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

กรมอนามัย

64047104841

จ้างจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

63,060.00 บาท

63,060.00 บาท

3120600809858 นางกนกลักษณ์  ดอนดง 63,060.00การจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120600809858 นางกนกลักษณ์  ดอนดง 640414168937 336/2564 01/04/2564 63,060.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


