
ราคาทีเ่สนอ
4,392.05                                   

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

1 0105537143215 บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

- ตสน.ซ.1/2564 26 ม.ค.64              4,392.05 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ซ้ือวัสดุ 0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด

หมายเหต ุ: วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน       .....ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มตรวจสอบภายใน).........................................................
2. เลขที่โครงการ  ...............................................................................................................................................................................
3. ชื่อโครงการ     ......ซ้ือวัสดุ........................................................................................................................................................................
4. งบประมาณ    ......................................4,392.05.................................................................................บาท
5. ราคากลาง      .....................................4,392.05.................................................................................บาท

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ
2,000.00                                   

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

1 '3120101221456 นายฉลอง สัมมาขันธ์ สธ 1014/56 10-ก.พ.-63              2,000.00 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไข      
ที่ก าหนด

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน        ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ    - 
3. ชื่อโครงการ       -
4. งบประมาณ     2,000 บาท
5. ราคากลาง       2,000 บาท

นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 3120101221456 นายฉลอง สมัมาขนัธ์

หมายเหต ุ: วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ



ราคาทีเ่สนอ
1,797.60                                   

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

1 0103561006635 ห้างหุน้ส่วนจ ากดัวสุกอ๊ปปี้ สธ 1014/65 15-ก.พ.-64            1,797.60 ส่งงานครบถว้น เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข       
ที่ก าหนด

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน        ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ    - 
3. ชื่อโครงการ       -
4. งบประมาณ     1,797.60 บาท
5. ราคากลาง       1,797.60 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากัดวสกุ๊อฟปี้ 0103561006635 หา้งหุน้สว่นจ ากัดวสกุ๊อฟปี้

หมายเหต ุ: วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ



ราคาทีเ่สนอ
2,000.00                                   

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

1 '3120101221456 นายฉลอง สัมมาขันธ์ สธ 1014/78 23-ก.พ.-63              2,000.00 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไข      
ที่ก าหนด

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน        ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ    - 
3. ชื่อโครงการ       -
4. งบประมาณ     2,000 บาท
5. ราคากลาง       2,000 บาท

นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 3120101221456 นายฉลอง สมัมาขนัธ์

หมายเหต ุ: วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ











ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64027443227

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,034.00 บาท

28,034.00 บาท

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 28,034.00ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 640214370993 บจ.กยผ.129/64 10/02/2564 28,034.00 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

64027249271

จ้างตรวจประเมินเพื่อยืนยันการคงอยู่ของระบบ (Surveillance Audit)  ครั้งที่ ๑ ของระบบ ISO ๙๐๐๑  ๒๐๑๕ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

240,750.00 บาท

240,750.00 บาท

0105556124182 บริษัท ยูไนเต็ด โนวเลดจ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 240,750.00
จ้างตรวจประเมินเพื่อยืนยันการคงอยู่ของระบบ (Surveillance Audit)  ครั้งที่ ๑ ของ

ระบบ ISO ๙๐๐๑  ๒๐๑๕ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105556124182
บริษัท ยูไนเต็ด โนวเลดจ์ คอน

ซัลแตนท์ จำกัด
640214297978 บจ.กยผ.130/64 10/02/2564 240,750.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64027349135

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,832.00 บาท

18,832.00 บาท

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 18,832.00จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 640214292261 บจ.กยผ.131/64 22/02/2564 18,832.00 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

64037075991

จ้างจัดทำคู่มือแนวทางในรูปแบบ Electronic Book

สำหรับผู้ประกอบการในการรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคและรายงานการดำเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภั
18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดี

ไซน์
18,000.00

จ้างจัดทำคู่มือแนวทางในรูปแบบ Electronic Book สำหรับผู้ประกอบการในการ

รายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่

เกิดขึ้นกับผู้บริโภค   และรายงานการดำเนินการแก้ไขเพื่อฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษร

กราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
640314065434 บจ.กยผ.132/64 24/02/2564 18,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 

1.หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มกฎหมายอาหารและยา 
 
2.เลขท่ีโครงการ ไม่มี 
 
3.ชื่อโครงการ ไม่มี 
 
4.งบประมาณ ไม่มี 
 
5.ราคากลาง ไม่มี 
 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
- - - 

 
7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษีอากร 
ชื่อผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในรบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา/ 
ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 - - - - - - - - 
 



ราคาทีเ่สนอ

7,800.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1909800669621 ร้าน ก๊อปปี ้ปร้ิน 640314090384 บจ.พ.131/2564 24/2/2564 7,800.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

 

5. ราคากลาง        7,800.00  บาท

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037107941

3. ชือ่โครงการ       จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       7,800.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1909800669621 ร้าน ก๊อปปี ้ปร้ิน

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

64037038660

ซื้อGPO-TM/2 Kit ชุดตรวจหาสารกำจัดแมลงในผัก ผลไม้ และธัญพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

121,980.00 บาท

121,980.00 บาท

0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 121,980.00วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ หรือชุดอุปกรณ์ทดสอบอาหาร(41.11.61.18 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 640314035958 บซ.ด.13/64 18/02/2564 121,980.00 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

64027256737

จ้างจ้างจัดเก็บเอกสารและบริหารเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

498,000.00 บาท

498,000.00 บาท

0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด 498,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด 640214216693 บจด.163/64 01/02/2564 498,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64017506471 

3. ช่ือโครงการ จ้างออกแบบและผลิตแผ่นพับ เรือ่ง เมื่อ...กัญชา กัญชง (ไม่) เป็นยาเสพตดิ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 498,600.00 บาท 

5. ราคากลาง 498,600.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างออกแบบและผลิตแผ่นพับ เรือ่ง เมื่อ...กัญชา กัญชง 
(ไม่) เป็นยาเสพตดิ 

0115547003530 บริษัท เอ็น วาย พี เพ็คเกจจิ้ง จ ากัด 498,600.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0115547003530 บริษัท เอ็น วาย พี เพ็คเกจจิ้ง จ ากัด 640114444751 บจ.พศ.87/2564 29/01/2564 498,600.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64017567630 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๑๑ รายการ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 40,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 20,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๑๑ 
รายการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม 
๒๕๖๔ รวม ๒ งวด ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

1100400092546 น.ส. ณิชวรรณ  ตันติโสภณวนิช 40,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1100400092546 น.ส. ณิชวรรณ  ตันติโสภณวนิช 640214059307 บจ.พศ.88/2564 03/02/2564 40,000.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64027043989 

3. ช่ือโครงการ จ้างท าข้อมูลส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑส์ุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 200,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 200,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
จ้างท าข้อมูลส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพ 

0994000162286 มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 200,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000162286 มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 640214068294 บจ.พศ.89/2564 04/02/2564 200,000.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64027037716 

3. ช่ือโครงการ จ้างท าข้อมูลส ารวจความรอบรูสุ้ขภาพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 300,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 300,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างท าข้อมูลส ารวจความรอบรูสุ้ขภาพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 0105558172737 บริษัท ซูเปอร์โพล จ ากัด 300,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0105558172737 บริษัท ซูเปอร์โพล จ ากัด 640214081585 บจ.พศ.90/2564 08/02/2564 300,000.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

64027217919 

ซื้อวัสดุส านักงาน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 10,464.60 บาท 

10,464.60 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๗ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3100400789039 กิจทวีทรัพย์  10,464.60 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
 

ช่ือผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100400789039 กิจทวีทรัพย์  640214209949 บซ.พศ.7/2564 19/01/2564 10,464.60 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64027230810 

3. ช่ือโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 27,540.00 บาท 

5. ราคากลาง 27,540.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๗ รายการ รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบ 

3120200217708 พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลาย 27,540.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120200217708 พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลาย 640214265048 บซ.พศ.8/2564 18/02/2564 27,540.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน    

2.เลขท่ีโครงการ   

3. ชื่อโครงการ    

4. งบประมาณ   

5. ราคากลาง   

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 
 
 

    

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษ ี

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

 
 

        

 

ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ ไม่มีค่ำใช่จ่ำยกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 

ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ ไม่มีค่ำใช่จ่ำยกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 

ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ ไม่มีค่ำใช่จ่ำยกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64027205759

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ส.4/62 อ., ส.5/56 อ., ส.6/56 อ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,694.20 บาท

9,694.20 บาท

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 9,694.20จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ส.4/62 อ., ส.5/56 อ., ส.6/56 อ.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 640214187001 บจส. 136/2564 04/02/2564 9,694.20 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64027449671

จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์กฎหมายเครื่องสำอาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,746.40 บาท

45,746.40 บาท

3420500317403 ดับเบิ้ลยู.ที. ก็อปปี้ เซ็นเตอร์ 45,746.40การจ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์กฎหมายเครื่องสำอาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3420500317403 ดับเบิ้ลยู.ที. ก็อปปี้ เซ็นเตอร์ 640214375261 บจส.137/2564 04/02/2564 45,746.40 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

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64027306132

จ้างตรวจวิเคราะห์ เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ตามแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ กรณีพิเศษ/ฉุกเฉิน/ร้องเรียนที่หน่วยงานภายนอก

(เอกชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
67,303.00 บาท

67,303.00 บาท

0105532106079 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 67,303.00

ตรวจวิเคราะห์ เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ

ตามแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ กรณีพิเศษ/ฉุกเฉิน/ร้องเรียนที่หน่วยงาน

ภายนอก (เอกชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105532106079
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย)

จำกัด
640214270802 บจส.138/2564 11/02/2564 67,303.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64027164643

จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,923.20 บาท

8,923.20 บาท

3420500317403 ดับเบิ้ลยู.ที. ก็อปปี้ เซ็นเตอร์ 8,923.20ถ่ายเอกสาร จำนวน 2,028 ชุด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3420500317403 ดับเบิ้ลยู.ที. ก็อปปี้ เซ็นเตอร์ 640214137244 บจ.ว.66/2564 04/02/2564 8,923.20 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64037034012

จ้างเหมาบริการบุคคลขับรถในการตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

82,500.00 บาท

82,500.00 บาท

3120101790574 ส.ต.ณัฐพิศิษฐ์ ทองเผือก 82,500.00จ้างเหมาบริการบุคคลขับรถในการตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101790574 ส.ต.ณัฐพิศิษฐ์ ทองเผือก 640314029565
บจ.สมพ.

117/2564
16/02/2564 82,500.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64027105109

จัดทำงานด้านพัสดุและให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางโทรศัพท์

31,400.00 บาท

31,400.00 บาท

1101401792208 ลลิต อยู่เย็น 31,400.00การจ้างจัดทำงานด้านพัสดุและให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางโทรศัพท์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101401792208 ลลิต อยู่เย็น 640214134089 สนบ.จ 95/2564 02/02/2564 31,400.00 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

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64037137921

จ้างจัดทำข้อเสนอและคำแนะนำที่เกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,000.00 บาท

75,000.00 บาท

3101800708746 นางวิไล บัณฑิตานุกูล 75,000.00การจ้างจัดทำข้อเสนอและคำแนะนำที่เกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101800708746 นางวิไล บัณฑิตานุกูล 640314146496 สนบ.จ 96/2564 02/02/2564 75,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64027294037

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล ประเมินข้อมูล และให้คำปรึกษาเชิงวิชาการในการพัฒนาและการอนุญาตผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

248,000.00 บาท

248,000.00 บาท

3101501277484 นายกิตติ  สุคันโธ 248,000.00
จัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล ประเมินข้อมูล และให้คำปรึกษาเชิงวิชาการในการพัฒนา

และการอนุญาตผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะนวัตกรรม
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101501277484 นายกิตติ  สุคันโธ 640214245745 สนบ.จ.97/2564 05/02/2564 248,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64027294404

จ้างประเมินทะเบียนตำรับยาและประเมินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

3639800096182 นางพรนรี  กิตติวรรณโชติ 50,000.00ประเมินทะเบียนตำรับยาและประเมินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3639800096182 นางพรนรี  กิตติวรรณโชติ 640214246534 สนบ.จ.98/2564 05/02/2564 50,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64027306231

จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,820.00 บาท

1,820.00 บาท

3100400789021 จ.ชื่นพาณิชย์ 1,820.00ตรายางสำหรับประทับ(60.12.17.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100400789021 จ.ชื่นพาณิชย์ 640214256490 สนบ.จ 99/2564 11/02/2564 1,820.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047003735

จ้างเหมาบริการในการจัดทำข้อเสนอและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการให้บริการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

440,000.00 บาท

440,000.00 บาท

3100500217177 นางระวิวรรณ ปรีดีสนิท 440,000.00
การจ้างเหมาบริการในการจัดทำข้อเสนอและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการ

ให้บริการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานที่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500217177 นางระวิวรรณ ปรีดีสนิท 640414005749
สนบ.จ

100/2564
22/02/2564 440,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64037435646

จ้างจัดทำข้อมูลการพิจารณาคำขอวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์อาหารผ่านระบบ consultion e-service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,055.00 บาท

12,055.00 บาท

1100200926443 น.ส.ชวิศา พยัคฆพันธ์ 12,055.00
การจ้างจัดทำข้อมูลการพิจารณาคำขอวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์อาหารผ่านระบบ

consultion e-service
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200926443 น.ส.ชวิศา พยัคฆพันธ์ 640314367719
สนบ.จ

101/2564
24/02/2564 12,055.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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