
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63127453195

จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่กลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวภิรมย์พร บัวเพ็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,962.00 บาท

28,962.00 บาท

1120600133301 นางสาวภิรมย์พร บัวเพ็ง 28,962.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120600133301 นางสาวภิรมย์พร บัวเพ็ง 640114266585 ตสน.จ 3/2564 25/12/2563 28,962.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาทีเ่สนอ
2,000.00                                   

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

1 '3120101221456 นายฉลอง สัมมาขนัธ์ สธ 1014/460 16-ธ.ค.-63            2,000.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข       
ที่ก าหนด

นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 3120101221456 นายฉลอง สมัมาขนัธ์

หมายเหต ุ: วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ 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



ราคาทีเ่สนอ
1,232.64                                   

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

1 "0103561006638 หา้งหุน้ส่วนจ ากดัวสุกอ๊ปปี้ สธ 1014/465 18-ธ.ค.-63              1,232.64 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน        ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ    - 
3. ชื่อโครงการ       -
4. งบประมาณ     1,232.64 บาท
5. ราคากลาง       1,232.64 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากัดวสกุ๊อฟปี้ 0103561006638 หา้งหุน้สว่นจ ากัดวสกุ๊อฟปี้

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

63107384493

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับกลุ่มงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,289,200.00 บาท

1,289,200.00 บาท

0107546000377 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 1,219,800.00
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับกลุ่มงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลัง

ออกสู่ตลาด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107546000377
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด

(มหาชน)
640102000786 1/2564 08/12/2563 1,215,000.00 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

63127343624

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร ISO 90012015 ข้อกำหนดและการนำไปใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,264.40 บาท

5,264.40 บาท

0103561006638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุ ก๊อปปี้ 1995 5,264.40
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร ISO 90012015

ข้อกำหนดและการนำไปใช้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103561006638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุ ก๊อปปี้ 1995 631214263085 บจ.กยผ.76/64 16/12/2563 5,264.40 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

63127230760

จ้างจัดทำข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ ปีที่ 26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,000.00 บาท

40,000.00 บาท

0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดี

ไซน์
40,000.00จัดทำข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ ปีที่ 261

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษร

กราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
631214266769 บจ.กยผ. 75/64 15/12/2563 40,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาที่เสนอ

2,140.00

เลขประจําตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทําสัญญา/

ผูเสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซื้อ ใบสังซื้อ

1 103561006638 หจก. วสุกอปป 1995 บจ.กยผ.77/64 16-ธ.ค.-63 2,140.00 สงมอบงานครบถวน เปนผูมีคุณสมบัติตามทีเงือนไข

กําหนด

ชื่อผูขาย จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน        สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ   -

3. ชื่อโครงการ     จางถายเอกสารและเขาเลมเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการจัดการความเสี่ยงในระบบคุณณภาพ

4. งบประมาณ     2,140                                                                                      บาท

5. ราคากลาง       2,140                                                                                      บาท

หจก. วสุกอปป 1995 103561006638 หจก. วสุกอปป 1995

หมายเหตุ : วงเงินจัดซื้อ/จัดจาง ต่ํากวา 5,000 บาท

6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้

รายชื่อผูเสนอราคาเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผูที่ไดรับการคัดเลือก ไดแก

ลําดับ



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017147445

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,717.00 บาท

24,717.00 บาท

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 24,717.00จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 640114118647 บจ.กยผ.78/64 21/12/2563 24,717.00 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

63127361081

จ้างศึกษาและพัฒนากฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

120,000.00 บาท

3101600489439 นางยุวรี อินนา 120,000.00ศึกษาและพัฒนากฎหมาย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101600489439 นางยุวรี อินนา 631214317195 บจ.กยผ. 62/64 22/12/2563 120,000.00 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

64017400561

จ้างเช่าใช้บริการ SSL และบริการ CA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

89,600.00 บาท

89,600.00 บาท

0107544000094 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 89,600.00จ้างเช่าใช้บริการ SSL และบริการ CA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107544000094
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

จำกัด (มหาชน)
640114321915 บจ.กยผ.83/64 25/12/2563 89,600.00 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

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017035969

จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดทำ จัดส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,700.00 บาท

26,700.00 บาท

1100200120848 นายไพฑูรย์ ขันถม 26,700.00จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดทำ จัดส่งเอกสาร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200120848 นายไพฑูรย์ ขันถม 640114114906 บจ.กยผ.100/64 30/12/2563 26,700.00 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

63127424514

จ้างดำเนินงานจัดทำวารสารอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44,100.00 บาท

44,100.00 บาท

1101401171971 นางสาวณัฐฐานันท์ ปั้นสุวรรณ 44,100.00จ้างดำเนินงานจัดทำวารสารอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101401171971 นางสาวณัฐฐานันท์ ปั้นสุวรรณ 640114167534 บจ.กยผ.101/64 30/12/2563 44,100.00 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

64017217839

จ้างบริการวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,000.00 บาท

60,000.00 บาท

3251100436955 นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม 60,000.00จ้างบริการวิชาการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3251100436955 นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม 640114173393 บจ.กยผ.102/64 30/12/2563 60,000.00 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

63127424107

จ้างผู้ช่วยนักวิจัยปฏิบัติงานวิจัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,580.00 บาท

38,580.00 บาท

1103100248225 นางสาวสุพัตรา ดาบชัยธง 38,580.00
จ้างผู้ช่วยนักวิจัยปฏิบัติงานวิจัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103100248225 นางสาวสุพัตรา ดาบชัยธง 640114171498 บจ.กยผ.103/64 30/12/2563 38,580.00 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

64017172595

จ้างจ้างปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,300.00 บาท

39,300.00 บาท

1100702043351 นางสาวสิริรัตน์ ยิ้มสร้อย 39,300.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100702043351 นางสาวสิริรัตน์ ยิ้มสร้อย 640114136981 บจ.กยผ.104/64 30/12/2563 39,300.00 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

64017173096

จ้างจ้างปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,450.00 บาท

42,450.00 บาท

1100800955126 นายปัญญา รุจิพืช 42,450.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800955126 นายปัญญา รุจิพืช 640114137383 บจ.กยผ.105/64 30/12/2563 42,450.00 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

64017174232

จ้างจ้างปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

51,240.00 บาท

51,240.00 บาท

1239900001091 นางสาวเนติมา โชติช่วง 51,240.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1239900001091 นางสาวเนติมา โชติช่วง 640114138378 บจ.กยผ.106/64 30/12/2563 51,240.00 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

64017195939

จ้างจ้างปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,220.00 บาท

41,220.00 บาท

1620300102731 ปนัดดา จันทะบัตร์ 41,220.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1620300102731 ปนัดดา จันทะบัตร์ 640114156018 บจ.กยผ.107/64 30/12/2563 41,220.00 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

64017172904

จ้างจ้างปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,300.00 บาท

39,300.00 บาท

1719900393769 นางสาวไปรยา พูนพานิชอุปถัมป์ 39,300.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1719900393769 นางสาวไปรยา พูนพานิชอุปถัมป์ 640114137233 บจ.กยผ.108/64 30/12/2563 39,300.00 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

64017197778

จ้างจ้างปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

69,960.00 บาท

69,960.00 บาท

3130700091851 นางสาวนวรัตน์ พะลายะสุต 69,960.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3130700091851 นางสาวนวรัตน์ พะลายะสุต 640114157256 บจ.กยผ.109/64 30/12/2563 69,960.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017092565

จ้างจ้างปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64,440.00 บาท

64,440.00 บาท

3130600535227 นางสาวหทัยรัตน์ ละเต็บซัน 64,440.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3130600535227 นางสาวหทัยรัตน์ ละเต็บซัน 640114136747 บจ.กยผ.110/64 30/12/2563 64,440.00 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

64017173573

จ้างจ้างปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,250.00 บาท

38,250.00 บาท

1139900170218 นายสหรัฐ พร้อมบุญสิริ 38,250.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1139900170218 นายสหรัฐ พร้อมบุญสิริ 640114137845 บจ.กยผ.111/64 30/12/2563 38,250.00 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

64017174021

จ้างจ้างปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

51,300.00 บาท

51,300.00 บาท

3101900361403 นางสุธานันท์ สอาดดี 51,300.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101900361403 นางสุธานันท์ สอาดดี 640114138226 บจ.กยผ.112/64 30/12/2563 51,300.00 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

64017173420

จ้างจ้างปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,200.00 บาท

37,200.00 บาท

1103700808761 นายกฤษตฤณ กรานจรูญ 37,200.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700808761 นายกฤษตฤณ กรานจรูญ 640114137672 บจ.กยผ.113/64 30/12/2563 37,200.00 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

64017173278

จ้างจ้างปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,800.00 บาท

28,800.00 บาท

1102002393432 นายกิตติพงศ์ หาเรือนพุฒ 28,800.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102002393432 นายกิตติพงศ์ หาเรือนพุฒ 640114137558 บจ.กยผ.114/64 30/12/2563 28,800.00 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

64017173757

จ้างจ้างปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,000.00 บาท

27,000.00 บาท

1100400651944 นายศุภณัฐ สุขมาก 27,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100400651944 นายศุภณัฐ สุขมาก 640114138018 บจ.กยผ.115/64 30/12/2563 27,000.00 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

64017173902

จ้างจ้างปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,000.00 บาท

27,000.00 บาท

1859900206241 นางสาวรุ้งชาดา มิตรใจดี 27,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1859900206241 นางสาวรุ้งชาดา มิตรใจดี 640114138122 บจ.กยผ.116/64 30/12/2563 27,000.00 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

64017262764

เช่าจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

105,003.00 บาท

105,003.00 บาท

0125537007214 บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 105,003.00จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปรงบประมาณ       พ.ศ.25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125537007214
บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์

เซอร์วิส จำกัด
640214216684 บจ.กยผ.117/64 04/01/2564 105,003.00 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

64017356332

จ้างดำเนินการจัดประชุม Thailand-Japan Symposium ครั้งที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

86,135.00 บาท

86,135.00 บาท

0105537088010 บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 86,135.00จ้างดำเนินการจัดประชุม Thailand-Japan Symposium ครั้งที่ 71

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105537088010
บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย)

จำกัด
640114342015 บจ.กยผ.74/64 02/12/2563 86,135.00 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

63127238073

จ้างสรุปผลการดำเนินการของแผนการวิจัยด้านการจัดการสารเคมี (แผน CMRP) และโครงการสำคัญเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2564 และจัดทำข้อเสนอแนวทางการดำเนินการต่อไป

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
180,000.00 บาท

180,000.00 บาท

3101600489439 นางยุวรี อินนา 180,000.00

สรุปผลการดำเนินการของแผนการวิจัยด้านการจัดการสารเคมี (แผน CMRP) และ

โครงการสำคัญเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2564 และจัดทำข้อเสนอแนวทางการดำเนิน

การต่อไป

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101600489439 นางยุวรี อินนา 631214267252 บจ.กยผ. 80/64 21/12/2563 180,000.00 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

63127430021

จ้างจัดทำวารสารอาหารและยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

120,000.00 บาท

0745550000940 บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด 120,000.00จ้างจัดทำวารสารอาหารและยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ.25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0745550000940 บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด 640114460470 บจ.กยผ.81/64 21/12/2563 120,000.00 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

64017070866

จ้างปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ ประสาน ติดตาม รับข้อมูลหน่วยงาน ด้านแผนงบประมาณและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,100.00 บาท

38,100.00 บาท

1760100076256 นางสาวกัญญาณัฐ ศักดิ์หิรัญรัตน์ 38,100.00
จ้างปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ ประสาน ติดตาม รับข้อมูลหน่วยงาน ด้านแผน

งบประมาณและอื่นๆ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1760100076256 นางสาวกัญญาณัฐ ศักดิ์หิรัญรัตน์ 640114148602 บจ.กยผ.84/64 30/12/2563 38,100.00 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

64017107604

จ้างดำเนินการด้านระบบคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,210.00 บาท

42,210.00 บาท

1100800086331 นายทศพร ขาวละเอียด 42,210.00จ้างดำเนินการด้านระบบคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800086331 นายทศพร ขาวละเอียด 640114139159 บจ.กยผ.85/64 30/12/2563 42,210.00 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

64017107494

จ้างปฏิบัติงานด้านการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,540.00 บาท

39,540.00 บาท

1860200102517 นางาวสุนันทา เหมาะภักดี 39,540.00จ้างปฏิบัติงานด้านการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1860200102517 นางาวสุนันทา เหมาะภักดี 640114124497 บจ.กยผ.86/64 30/12/2563 39,540.00 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

64017108034

จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมข้อมูลและกำกับผลการประชุมสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,540.00 บาท

39,540.00 บาท

1102000671168 นางสาวสินีนุช รงศิริกุล 39,540.00จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมข้อมูลและกำกับผลการประชุมสำนักงานฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102000671168 นางสาวสินีนุช รงศิริกุล 640114139510 บจ.กยผ.87/64 30/12/2563 39,540.00 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

64017094726

จ้างปฏิบัติงานบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และปฏิบัติงานอื่นๆ ของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

58,590.00 บาท

58,590.00 บาท

3600300523652 นายอำนวย สุวรรณชัย 58,590.00
จ้างปฏิบัติงานบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

และปฏิบัติงานอื่นๆ ของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3600300523652 นายอำนวย สุวรรณชัย 640114165658 บจ.กยผ.88/64 30/12/2563 58,590.00 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

64017095599

จ้างรวบรวมจัดเอกสาร จัดกลุ่มข้อมูล E-File ประเมินแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,000.00 บาท

54,000.00 บาท

3100900311871 นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์ 54,000.00
จ้างรวบรวมจัดเอกสาร จัดกลุ่มข้อมูล E-File ประเมินแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100900311871 นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์ 640114163347 บจ.กยผ.89/64 30/12/2563 54,000.00 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

64017096254

จ้างบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และประสานงานการประชุมศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,000.00 บาท

60,000.00 บาท

3120101690553 นางสาวกัญญานัฐ นาคขำ 60,000.00
จ้างบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ

ประสานงานการประชุมศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101690553 นางสาวกัญญานัฐ นาคขำ 640114162677 บจ.กยผ.90/64 30/12/2563 60,000.00 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

64017107323

จ้างปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและสแกนแบบรายงาน ADR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,060.00 บาท

54,060.00 บาท

1129900035281 นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสุภา 54,060.00
จ้างปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพและสแกนแบบรายงาน ADR
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900035281 นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสุภา 640114162416 บจ.กยผ.91/64 30/12/2563 54,060.00 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

64017313439

จ้างดำเนินการจัดทำและประสานงานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร อย.ด้านการจัดการความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,000.00 บาท

60.00 บาท

3149800030381 นางสาวสิริมา ไตรศิลป์ 60,000.00
จ้างดำเนินการจัดทำและประสานงานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร อย.ด้านการ

จัดการความรู้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3149800030381 นางสาวสิริมา ไตรศิลป์ 640114260462 บจ.กยผ.92/64 30/12/2563 60,000.00 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

64017325331

จ้างผู้ช่วยระบบงานคุณภาพการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,000.00 บาท

36,000.00 บาท

1129900306365 นางสาวบุตรสุนีย์ แสนแก้ว 36,000.00จ้างผู้ช่วยระบบงานคุณภาพการฝึกอบรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900306365 นางสาวบุตรสุนีย์ แสนแก้ว 640114261178 บจ.กยผ.93/64 30/12/2563 36,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017272611

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,500.00 บาท

37,500.00 บาท

1601000086987 นางสาวธนพร ฤทธิรักษ์ 37,500.00จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1601000086987 นางสาวธนพร ฤทธิรักษ์ 640114218136 บจ.กยผ.94/64 30/12/2563 37,500.00 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

63127423205

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านประสานงานต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,830.00 บาท

46,830.00 บาท

1101700072274 นางสาวนัณฐิกา ดุราศวิน 46,830.00จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านประสานงานต่างประเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101700072274 นางสาวนัณฐิกา ดุราศวิน 640114208941 บจ.กยผ.95/64 30/12/2563 46,830.00 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

63127423442

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านดำเนินงานต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,100.00 บาท

47,100.00 บาท

1529900856574 นายเกียรติคุณ ขำแก้ว 47,100.00จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านดำเนินงานต่างประเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900856574 นายเกียรติคุณ ขำแก้ว 640114210704 บจ.กยผ.96/64 30/12/2563 47,100.00 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

63127397419

จ้างปฏิบัติงานด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,000.00 บาท

60,000.00 บาท

1729900068825 นางสาว ดวงหทัย นิลวรรณ 60,000.00ปฏิบัติงานด้านวิชาการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1729900068825 นางสาว ดวงหทัย นิลวรรณ 640114102709 บจ.กยผ.97/64 30/12/2563 60,000.00 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

64017029931

จ้างปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,750.00 บาท

48,750.00 บาท

1120100081387 นางสาวภัทราลักษณ์ เชื้อสุข 48,750.00จ้างปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120100081387 นางสาวภัทราลักษณ์ เชื้อสุข 640114025072 บจ.กยผ.98/64 30/12/2563 48,750.00 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

64017032752

จ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,990.00 บาท

36,990.00 บาท

3120100806523 นายคชาทัช ศรีปภาดาดิลก 36,990.00จ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100806523 นายคชาทัช ศรีปภาดาดิลก 640114114676 บจ.กยผ.99/64 30/12/2563 36,990.00 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

63127032467

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

62,549.53 บาท

62,549.53 บาท

0105549029536 บริษัท เสริมวิทย์ บิซเน็ส จำกัด 62,549.53ซื้อวัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105549029536 บริษัท เสริมวิทย์ บิซเน็ส จำกัด 631214269337 บซ.กยผ.6/64 01/12/2563 62,549.53 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

63127368053

ซื้อ(ต่ออายุสมาชิก) หนังสืออ้างอิงในรูปแบบ Online โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43,300.00 บาท

43,300.00 บาท

0105540091085 บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด 43,300.00ซื้อ(ต่ออายุสมาชิก) หนังสืออ้างอิงในรูปแบบ Online1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105540091085 บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด 631214281526 บซ.กยผ.7/64 08/12/2563 43,300.00 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

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63127448610

ซื้อ(ต่ออายุสมาชิก) ฐานข้อมูลวิชาการ IBM Micromedex โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

364,000.00 บาท

364,000.00 บาท

0105527044567 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 364,000.00ซื้อ (ต่ออายุสมาชิก) ฐานข้อมูลวิชาการ IBM Micromedex1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105527044567
บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส

จำกัด
631214345989 บซ.กยผ.8/64 16/12/2563 364,000.00 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

63127422183

ซื้อ(ต่ออายุสมาชิก) วารสาร Drug Safety Online โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

162,930.00 บาท

162,930.00 บาท

0105540091085 บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด 162,930.00วารสารอิเล็กทรอนิกส์(55.11.15.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105540091085 บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด 640114450301 บซ.กยผ.9/64 24/12/2563 162,930.00 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

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63127151205

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

69,595.80 บาท

69,595.80 บาท

5100400002621 ร้านคุ้มแก้ว 69,595.80อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5100400002621 ร้านคุ้มแก้ว 631214114485 ซ/2/2564 07/12/2563 69,595.80 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

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117086798

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,400.00 บาท

31,400.00 บาท

1129900041892 น.ส.ชื่นจิต ทองนพเก้า 31,400.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900041892 น.ส.ชื่นจิต ทองนพเก้า 631114067391 จ/5/2564 03/11/2563 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

63117086878

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,400.00 บาท

35,400.00 บาท

1101500177943 น.ส.อนุธิดา ปัตตานุสรณ์ 35,400.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101500177943 น.ส.อนุธิดา ปัตตานุสรณ์ 631114068017 จ/6/2564 03/11/2563 35,400.00 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

63117086956

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,000.00 บาท

27,000.00 บาท

3102100863979 นายโดม ขำสมศักดิ์ 27,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102100863979 นายโดม ขำสมศักดิ์ 631114068953 จ/7/2564 03/11/2563 27,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

18,404.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสั่งซ้ือ

1 0245547000297
บริษทั ด๊ับเบิล้ เอ ดิจติอล ซิน

เนอร์จ ีจ ากดั
631214347249 บซ.พ.3/2564 9/12/2563 18,404.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127450251
3. ชือ่โครงการ        ซ้ือวัสดุส านกังาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ        18,404.00  บาท
5. ราคากลาง         18,404.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

ซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0245547000297 บริษัท ด๊ับเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ
54,931.50

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

1 0105545063462 บริษทั เอส.เอส.ฟอร์จนูเทรด จ ากดั 640214259512 บซ.พ.4/2564 12/12/2563 54,931.50 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

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

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64027079911
3. ชือ่โครงการ        ซ้ือวัสดุส านกังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ        54,931.50  บาท
5. ราคากลาง         54,931.50  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา



ราคาทีเ่สนอ

1,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1909800669621 ร้าน กอ๊ปปี ้ปร้ิน - บจ.พ.85/2564 18/12/2563 1,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา
1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     -

3. ชือ่โครงการ       จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ      1,000.00  บาท

5. ราคากลาง        1,000.00 บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1909800669621 ร้าน ก๊อปปี ้ปร้ิน

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ
50,010.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3100903079686 นายฉกาจ แมลงภูท่อง 640114085301 บจ.พ.86/2564 24/12/2563 50,010.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 3100903079686 นายฉกาจ แมลงภูท่อง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63127482605

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (นายฉกาจ  แมลงภูท่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       50,010.00  บาท
5. ราคากลาง        50,010.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ
32,100.00

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

1 3170500010050 นางสาวชนิดาภา เพชรบุตร์ 640114061962 บจ.พ.87/2564 24/12/2563 32,100.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

5. ราคากลาง        32,100.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา
จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 3170500010050 นางสาวชนิดาภา เพชรบุตร์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127467231
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส.ชนดิาภา  เพชรบตุร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       32,100.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ
33,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1120100010919 นายวิทยา  มหา 640114083720 บจ.พ.88/2564 24/12/2563 33,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

5. ราคากลาง        33,000.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา
จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 1120100010919 นายวิทยา  มหา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127482570
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (นายวิทยา  มหา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       33,000.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ
43,920.00

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

1 1120100054983 นายพงษ์พันธ์  ทิมแตง 640114056857 บจ.พ.89/2564 24/12/2563 43,920.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 1120100054983 นายพงษ์พันธ์  ทิมแตง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127465993
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (นายพงษพ์ันธ์  ทิมแตง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       43,920.00  บาท
5. ราคากลาง        43,920.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ
62,700.00

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

1 1100800713475 นายวันฉัตร  ผลพิมาย 640114053337 บจ.พ.90/2564 24/12/2563 62,700.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 1100800713475 นายวันฉัตร  ผลพิมาย

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127466148
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (นายวันฉัตร  ผลพิมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       62,700.00  บาท
5. ราคากลาง        62,700.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ
69,000.00

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

1 1140800056296 นางสาววนิดา นุชนาฏ 640114054237 บจ.พ.91/2564 24/12/2563 69,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

 จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 1140800056296 นางสาววนิดา นุชนาฏ

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127465744
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. วนดิา  นชุนาฏ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       69,000.00  บาท
5. ราคากลาง        69,000.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ
30,600.00

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

1 1129900453988 นายสุทธิพร  ทับทอง 640114086707 บจ.พ.92/2564 24/12/2563 30,600.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 1129900453988 นายสุทธิพร  ทับทอง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127483705
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (นายสุทธิพร  ทับทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       30,600.00  บาท
5. ราคากลาง        30,600.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ
30,600.00

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

1 1102002073578 น.ส. ปุณยานุช  คุณูปธานินทร์ 640114095898 บจ.พ.93/2564 24/12/2563 30,600.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 1102002073578 น.ส. ปุณยานุช  คุณูปธานินทร์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127465200
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส.ปณุยานชุ  คุณูปธานนิทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       30,600.00  บาท
5. ราคากลาง        30,600.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ
68,700.00

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

1 1100200779467 นางสาวรุ่งนภา โมกผา 640114064343 บจ.พ.94/2564 24/12/2563 68,700.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. 1100200779467 นางสาวรุ่งนภา โมกผา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127482748
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. รุ่งนภา  โมกผา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       68,700.00  บาท
5. ราคากลาง        68,700.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ
68,700.00

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

1 1102700267181 นางสาวสุทธิดา สนนุกิจ 640114065401 บจ.พ.95/2564 24/12/2563 68,700.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. 1102700267181 นางสาวสุทธิดา สนนุกิจ

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ    63127482802
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. สุทธิดา  สนนกุจิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       68,700.00  บาท
5. ราคากลาง        68,700.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ
60,900.00

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

1 1659900770741 น.ส.ปราญชลี  ผาทา 640114083960 บจ.พ.96/2564 24/12/2563 60,900.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. 1659900770741 น.ส.ปราญชลี  ผาทา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ    63127482976
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. ปราญชลี  ผาทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       60,900.00  บาท
5. ราคากลาง        60,900.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ
61,200.00

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

1 1102002191481 นายเกียรติศักด์ิ  สุขกิจ 640114098707 บจ.พ.97/2564 24/12/2563 61,200.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

5. ราคากลาง       61,200.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (นาย 1102002191481 นายเกียรติศักด์ิ  สุขกิจ

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127482640
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (นายเกยีรติศักด์ิ  สุขกจิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       61,200.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ
61,200.00

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

1 1102002569921 น.ส. ขวัญชนก  บุญดาราช 640114083960 บจ.พ.98/2564 24/12/2563 61,200.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

1102002569921 น.ส. ขวัญชนก  บุญดาราช

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส.

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127482693
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. ขวัญชนก  บญุดาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       61,200.00  บาท
5. ราคากลาง       61,200.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ
27,000.00

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

1 1100200564100 น.ส.ปุณญาภา  เอีย่มวิจิตร์ 640114096961 บจ.พ.99/2564 24/12/2563 27,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. 1100200564100 น.ส.ปุณญาภา  เอีย่มวิจิตร์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127466962
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. ปณุญาภา  เอีย่มวิจิตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       27,000.00  บาท
5. ราคากลาง        27,000.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ
32,700.00

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

1 3170500010076 น.ส.สุทธดา  เพชรบุตร 640114062846 บจ.พ.100/2564 24/12/2563 32,700.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. 3170500010076 น.ส.สุทธดา  เพชรบุตร

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127466275
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. สุทธดา  เพชรบตุร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       32,700.00  บาท
5. ราคากลาง        32,700.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ
27,000.00

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

1 1129900047726 นายภูเบศร์  พันธรักษ์ 640114096678 บจ.พ.101/2564 24/12/2563 27,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 1129900047726 นายภูเบศร์  พันธรักษ์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127467084
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (นายภเูบศร์  พันธรักษ)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       27,000.00  บาท
5. ราคากลาง        27,000.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ
45,660.00

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

1 3100203101107 น.ส.วนิดา  ทรงศร 640114100799 บจ.พ.102/2564 24/12/2563 45,660.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. 1129900047726 น.ส.วนิดา  ทรงศร

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127484139
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. วนดิา  ทรงศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       45,660.00  บาท
5. ราคากลาง        45,660.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ
57,000.00

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

1 1810800012438 นายสมรักษ์  สารภี 640114084796 บจ.พ.103/2564 24/12/2563 57,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 1810800012438 นายสมรักษ์  สารภี

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127484262
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (นายสมรักษ ์ สารภ)ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       57,000.00  บาท
5. ราคากลาง        57,000.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ
57,600.00

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

1 3120101263230 นายสุทธิศักด์ิ  แสงหนู 640114087618 บจ.พ.104/2564 24/12/2563 57,600.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 3120101263230 นายสุทธิศักด์ิ  แสงหนู

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127483294
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (นายสุทธิศักด์ิ  แสงหนู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       57,600.00  บาท
5. ราคากลาง        57,600.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ
65,100.00

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

1 3102201024808 นายวิสุทธิพ์ันธุ ์ฉายแสง 640114149610 บจ.พ.105/2564 24/12/2563 65,100.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 3102201024808 นายวิสุทธิพ์ันธุ ์ฉายแสง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127482537
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (นายวิสุทธิ์พันธุ์  ฉายแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       65,100.00  บาท
5. ราคากลาง        65,100.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ
58,800.00

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

1 1120100038601 นางอรวรรณ  อนันธิกุลชัย 640114088795 บจ.พ.106/2564 24/12/2563 58,800.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 1120100038601 นางอรวรรณ  อนันธิกุลชัย

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127467355
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (นางอรวรรณ  อนนัธิกลุชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       58,800.00  บาท
5. ราคากลาง        58,800.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ
88,200.00

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

1 1102700284914 นายธเนศ วิริยะเมธานนท์ 640114084973 บจ.พ.107/2564 24/12/2563 88,200.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 1102700284914 นายธเนศ วิริยะเมธานนท์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ    63127483426
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (นายธเนศ  วิริยะเมธานนท)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       88,200.00  บาท
5. ราคากลาง        88,200.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ
61,200.00

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

1 1100600356598 น.ส.อรวรรยา  ปิน่แสง 640114084498 บจ.พ.108/2564 24/12/2563 61,200.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. 1100600356598 น.ส.อรวรรยา  ปิน่แสง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127483515
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. อรวรรณยา  ปิน่แสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       61,200.00  บาท
5. ราคากลาง        61,200.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ
27,600.00

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

1 1103702606634 นายนนท์มนัส ชืน่ชูเดช 640114063864 บจ.พ.109/2564 24/12/2563 27,600.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 1103702606634 นายนนท์มนัส ชืน่ชูเดช

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127483049
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (นายนนท์มนสั  ชืน่ชูเดช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       27,600.00  บาท
5. ราคากลาง        27,600.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ
60,900.00

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

1 1100200679322 นายภานุมาศ  ชืน่ชูเดช 640114084100 บจ.พ.110/2564 24/12/2563 60,900.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 1100200679322 นายภานุมาศ  ชืน่ชูเดช

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127483220
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (นายภาณุมาศ  ชืน่ชูเดช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       60,900.00  บาท
5. ราคากลาง        60,900.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ
60,900.00

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

1 1103701004363 นายจิตรภาณุ  ผิวอ่อน 640114070696 บจ.พ.111/2564 24/12/2563 60,900.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 1103701004363 นายจิตรภาณุ  ผิวอ่อน

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127483141
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (นายจิตรภาณุ ผิวออ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       60,900.00  บาท
5. ราคากลาง        60,900.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ
67,530.00

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

1 3320700962320 นางสาวฐิตยาภรณ์ ศรีทอง 640114066344 บจ.พ.112/2564 24/12/2563 67,530.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. 3320700962320 นางสาวฐิตยาภรณ์ ศรีทอง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127482909
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. ฐิตยาภรณ์ ศรีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       67,530.00  บาท
5. ราคากลาง        67,530.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ
39,300.00

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

1 1101400927053 น.ส.อัจฉรา  ถ้ าหิน 640114089188 บจ.พ.113/2564 24/12/2563 39,300.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. 1101400927053 น.ส.อัจฉรา  ถ้ าหิน

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127482852
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. อจัฉรา  ถ้ าหนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       39,300.00  บาท
5. ราคากลาง        39,300.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ
61,800.00

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

1 1100600372453 น.ส. ชญาดา  โอบนิธิชา 640114096341 บจ.พ.114/2564 24/12/2563 61,800.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. 1100600372453 น.ส. ชญาดา  โอบนิธิชา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127464407
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. ชญาดา โอบนธิิชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       61,800.00  บาท
5. ราคากลาง        61,800.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ
46,200.00

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

1 1101402130454 น.ส.ศุภิสรา  บุดดีค า 640114097544 บจ.พ.115/2564 24/12/2563 46,200.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. 1101402130454 น.ส.ศุภิสรา  บุดดีค า

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127465604
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. ศุภสิรา  บดุดีค า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       46,200.00  บาท
5. ราคากลาง        46,200.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ
61,500.00

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

1 1103702126616 น.ส. ณธษา  มลคลหัตถี 640114095235 บจ.พ.116/2564 24/12/2563 61,500.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. 1103702126616 น.ส. ณธษา  มลคลหัตถี

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127465401
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. ณธษา  มลคลหตัถี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       61,500.00  บาท
5. ราคากลาง        61,500.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ
60,900.00

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

1 1179900223583 น.ส. กมลวรรณ  มัน่ดี 640114098378 บจ.พ.117/2564 24/12/2563 60,900.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. 1179900223583 น.ส. กมลวรรณ  มัน่ดี

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127464039
3. ชือ่โครงการ      จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. กมลวรรณ  มัน่ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       60,900.00  บาท
5. ราคากลาง        60,900.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ
48,000.00

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

1 1120100081344 นายทวิช  ภูส่่าน 640114055058 บจ.พ.118/2564 24/12/2563 48,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 1120100081344 นายทวิช  ภูส่่าน

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127464588
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (นายทวิช  ภูส่่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       48,000.00  บาท
5. ราคากลาง        48,000.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ
60,900.00

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

1 1401500089693 น.ส. ดวงแก้ว  ศรีชมชืน่ 640114095597 บจ.พ.119/2564 24/12/2563 60,900.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 1401500089693 น.ส. ดวงแก้ว  ศรีชมชืน่

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127465046
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส.ดวงแกว้  ศรีชมชืน่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ      60,900.00  บาท
5. ราคากลาง        60,900.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ
41,700.00

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

1 3120600088875 น.ส.สิวิพรรณ  สุวรรณรัตน์ 640114069363 บจ.พ.120/2564 24/12/2563 41,700.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. 3120600088875 น.ส.สิวิพรรณ  สุวรรณรัตน์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127484370
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. สิวิพรรณ  สุวรรณรัตน)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       41,700.00  บาท
5. ราคากลาง        41,700.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ
32,700.00

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

1 1101401060886 นายชัษณศักด์ิ  ธนพรพรหม 640114099386 บจ.พ.121/2564 24/12/2563 32,700.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 1101401060886 นายชัษณศักด์ิ  ธนพรพรหม

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127484490
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (นายชัษณศักด์ิ  ธนพรพรหม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       32,700.00  บาท
5. ราคากลาง        32,700.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ
66,300.00

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

1 1840200111893 น.ส.อุมาพร  เธียรโชติ 640114149286 บจ.พ.122/2564 24/12/2563 66,300.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. 1840200111893 น.ส.อุมาพร  เธียรโชติ

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127483933
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. อมุาพร  เธียรโชติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       66,300.00  บาท
5. ราคากลาง        66,300.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ
57,000.00

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

1 1719900384654 น.ส.มณฑิตา  วสุนธรานิติกุล 640114083825 บจ.พ.123/2564 24/12/2563 57,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. 1719900384654 น.ส.มณฑิตา  วสุนธรานิติกุล

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     63127515188
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ม.ค.-ม.ีค. 64 (น.ส. มณฑิตา  วสุนธรานติิกลุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       57,000.00  บาท
5. ราคากลาง        57,000.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ
63,000.00

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

1 0107559000150
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)
640214024201 บจ.พ.126/2564 29/12/2563 63,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ม.ค.64-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64027028849
3. ชือ่โครงการ       เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ม.ค.64-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       63,000.00  บาท
5. ราคากลาง        63,000.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา
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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017063887

จ้างสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์และเครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง ด่านอาหารและยาเชียงของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,597.00 บาท

7,597.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0994000005563 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 7,597.00การทดสอบหรือการสอบเทียบอุปกรณ์(81.14.15.04 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000005563 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 640114049075 บจ.ด.155/64 22/12/2563 7,597.00 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

63127484048

จ้างรื้อถอน ขนย้ายตู้ดูดไอสารเคมีด่านอาหารและยาแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,540.00 บาท

23,540.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0135557009794 บริษัท ธนพัฒน์ เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด 23,540.00งานบริการรื้อถอน(72.14.15.10 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135557009794 บริษัท ธนพัฒน์ เซลแอนด์เซอร์วิส

จำกัด

631214376400 บจ.ด.154/64 15/12/2563 23,540.00 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

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017057833

ซื้อขวดน้ำล้างตาฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,414.20 บาท

5,414.20 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0125540004433 บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด 5,414.20
ขวดน้ำหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของเครื่องตรวจส่องดูในอวัยวะ

หรือโพรง(42.29.50.12 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125540004433 บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง(ไทยแลนด์)

จำกัด

640114046806 บซ.ด.10/64 21/12/2563 5,414.20 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

64017193796

ซื้ออุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,873.50 บาท

27,873.50 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0125540004433 บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด 27,873.50
วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ หรือชุดอุปกรณ์ทดสอบอาหาร

(41.11.61.18 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125540004433 บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง(ไทยแลนด์)

จำกัด

640114154860 บซ.ด.11/64 05/01/2564 27,873.50 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

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017281668

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,000.00 บาท

36,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1103701495367 น.ส.ฐานียา  ทับทิมดี 36,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพฯ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701495367 น.ส.ฐานียา  ทับทิมดี 640114226839 บจ.ด.157/64 28/12/2563 36,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017136320

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,000.00 บาท

36,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100701421166 นางสาวทิวาพร  รุ้งราศรี 36,000.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ ณ ด่าน

อาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100701421166 นางสาวทิวาพร  รุ้งราศรี 640114107940 บจด.158/64 30/12/2563 36,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63117337162 

3. ช่ือโครงการ จ้างผลิตและติดตั้งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทิศทางการด าเนินงานของ อย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 19,634.50 บาท 

5. ราคากลาง 19,634.50 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ผลิตและติดตั้งโปสเตอร์ประชาสมัพันธ์ทิศทางการด าเนิน 

งานของ อย.  จ านวน ๙ รายการ รายละเอียดตามเอกสาร 

แนบ 

0125555007344 บริษัท เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ จ ากัด 19,634.50 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0125555007344 บริษัท เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายแอน 

ด์เซอร์วสิ จ ากัด 

631114289627 บจ.พศ.53/2564 27/11/2563 19,634.50 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

63127019867 

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 7,329.50 บาท 

7,329.50 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์ พศ.๑/๖๒ ป. 
และ พศ.๑/๕๔ ป. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 7,329.50 

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 631214036222 บจ.พศ.54/2564 03/12/2563 7,329.50 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127021539 

3. ช่ือโครงการ จ้างซ่อมสายโทรศัพท์ พร้อมตดิตั้งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 12,200.00 บาท 

5. ราคากลาง 12,200.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ซ่อมสายโทรศัพท์ พร้อมตดิตั้งอุปกรณ์  รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบ 

3102000512376 นาย พงศกร  เรืองมาก 12,200.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3102000512376 นาย พงศกร  เรืองมาก 631214093504 บจ.พศ.55/2564 08/12/2563 12,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

63127023582 

จ้างซ่อมห้องน้ าชายและห้องน้ าหญิง 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,723.60 บาท 

3,723.60 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ซ่อมห้องน้ าชายและห้องน้ าหญิง จ านวน ๓ รายการ ราย 

ละเอียดตามเอกสารแนบ 
3101401187785 ร้าน เค่งซ่งฮวด 

 
3,723.60 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3101401187785 ร้าน เค่งซ่งฮวด 631214099623 บจ.พศ.56/2564 08/12/2563 3,723.60 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

63117371798 

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง 4,654.50 บาท 

4,654.50 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

กระดาษคณุภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม (ฉลากเขียว มอ ก.) 
0245547000297 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 4,654.50 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0245547000297 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 
จ ากัด 

631114334516 บซ.พศ.4/2564 01/12/2563 4,654.50 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  63127522135 

3. ชื่อโครงการ   จ้างท างานด้านธุรการกลุ่มส่งเสริมประสานงาน คบส. เขต 2,3,5,11,12,13 เดือน มค.64-มีนาคม2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  64,500 .00 บาท 

5. ราคากลาง  64,500 .00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างท างานด้านธุรการกลุ่มส่งเสริมประสานงาน คบส. เขต 
2,3,5,11,12,13  เดือน มค.64 - มีนาคม2564 

3129900227445 นางสาวประภาพร แป้มกลม 

 

64,500 .00 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษ ี

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3129900227445 นางสาวประภาพร แป้นกลม 640114119775 คบ.จ.30/2564 28 ธค. 63 64,500 .00 จัดท าสัญญ/PO 

แล้ว 
ผู้มีประสบการ์เหมาะสม
ลักษณะงาน 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  630127527580 

3. ชื่อโครงการ   จ้างท างานด้านงบประมาณตามโครงการที่ได้รับจัดสรร ปี2564 และจัดท าระบบการจัดซื้อการจัดจ้างภาครัฐ เดือน มค.64-มีค.2564    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  75,000 .00 บาท 

5. ราคากลาง  75,000 .00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างท างานด้านงบประมาณตามโครงการที่ได้รับจัดสรร ปี2564 
และจัดท าระบบการจัดซื้อการจัดจ้างภาครัฐ  เดือน มค.64-มีค.
2564     

3760100394262 นางสาวไพรินทร์ โสภณ 

 

75,000 

 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษ ี

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3760100394262 นางสาวไพรินทร์ โสภณ  640114133338 คบ.จ 31/2564 28 ธค. 63 75,000.00 จัดท าสัญญ/PO 
แล้ว 

ผู้มีประสบการ์เหมาะสม
ลักษณะงาน 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63127311092

จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,286.36 บาท

11,286.36 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100501383593 สามชัย 2017 11,286.36
จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนต่ออายุใบรับจดแจ้ง

เครื่องสำอาง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100501383593 สามชัย 2017 631214236759 บจส.90/2564 17/12/2563 11,286.36 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 ประกาศราคาจ้างท าตรายาง 
4. งบประมาณ 1,290.00 บาท 
5. ราคากลาง 1,290.00 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

3100400789021 ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์ 1,290.00 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษีอากร 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา/

ใบสั่งซ้ือ 
วันที่ท าสัญญา/

ใบสั่งซ้ือ 
จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100400789021 ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์ - 91/2564 21/10/2563 1,290.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนด 

 
 

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63127540558

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,250.00 บาท

47,250.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1670700241836 นางสาววิลาวรรณ แดนสลัด 47,250.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1670700241836 นางสาววิลาวรรณ แดนสลัด 640114030302 บจส.92/2564 24/12/2563 47,250.00 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

63127544582

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,250.00 บาท

47,250.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1102001667539 นางสาวสุนิสา ตรีภพ 47,250.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102001667539 นางสาวสุนิสา ตรีภพ 640114026643 บจส.93/2564 24/12/2563 47,250.00 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

63127546845

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1539900512433 นางสาวรมณีย์ กระแซง 45,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1539900512433 นางสาวรมณีย์ กระแซง 640114030509 บจส.94/2564 24/12/2563 45,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63127547418

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,000.00 บาท

75,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1101400628536 นางสาวฉันทนา แสวงผล 75,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101400628536 นางสาวฉันทนา แสวงผล 640114025435 บจส.95/2564 24/12/2563 75,000.00 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

63127547539

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1102700629547 นางสาวพิชชาพร ลิ้มประไพพงษ์ 45,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102700629547 นางสาวพิชชาพร ลิ้มประไพพงษ์ 640114031100 บจส.96/2564 24/12/2563 45,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63127547666

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

72,960.00 บาท

72,960.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3220100092058 นางสาวชุติมา หุณเวช 72,960.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3220100092058 นางสาวชุติมา หุณเวช 640114098982 บจส.97/2564 24/12/2563 72,960.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63127547844

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,650.00 บาท

34,650.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3101403396331 นายมนัส คัมภิรานนท์ 34,650.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101403396331 นายมนัส คัมภิรานนท์ 640114032568 บจส.98/2564 24/12/2563 34,650.00 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

63127548442

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66,990.00 บาท

66,990.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1411200060240 นางสาวพจนาลัย กงวงศ์ 66,990.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1411200060240 นางสาวพจนาลัย กงวงศ์ 640114034060 บจส.99/2564 24/12/2563 66,990.00 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

63127549043

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

71,820.00 บาท

71,820.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1700400021741 นางสาวพจวรรณ ชโลธร 71,820.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400021741 นางสาวพจวรรณ ชโลธร 640114036051 บจส.100/2564 24/12/2563 71,820.00 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

63127549198

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,000.00 บาท

75,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100903318061 นางสาวจันทนา บรรจงเกตุ 75,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100903318061 นางสาวจันทนา บรรจงเกตุ 640114036901 บจส.101/2564 24/12/2563 75,000.00 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

63127549417

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52,620.00 บาท

52,620.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1149900190472 นางสาวมัชฌมาภรณ์ สุขพัฒณ์ธี 52,620.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1149900190472 นางสาวมัชฌมาภรณ์ สุขพัฒณ์ธี 640114045084 บจส.102/2564 24/12/2563 52,620.00 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

63127549853

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,250.00 บาท

47,250.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1801100138821 นางสาวนันทิกานต์ หนูเนียม 47,250.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1801100138821 นางสาวนันทิกานต์ หนูเนียม 640114120449 บจส.103/2564 24/12/2563 47,250.00 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

63127550009

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,840.00 บาท

42,840.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1331000199962 นายพิศณุพงษ์ กาละพันธ์ 42,840.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1331000199962 นายพิศณุพงษ์ กาละพันธ์ 640114046291 บจส.104/2564 24/12/2563 42,840.00 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

63127550265

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,950.00 บาท

40,950.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1729900293781 นางสาวทิพวรรณ ฟักเงิน 40,950.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1729900293781 นางสาวทิพวรรณ ฟักเงิน 640114051060 บจส.105/2564 24/12/2563 40,950.00 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

63127550383

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,000.00 บาท

39,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1101800645497 นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน 39,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101800645497 นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน 640114051721 บจส.106/2564 24/12/2563 39,000.00 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

63127550509

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,570.00 บาท

60,570.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1101000002281 นางสาวจุไรรัตน์ บุญสวน 60,570.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101000002281 นางสาวจุไรรัตน์ บุญสวน 640114122470 บจส.107/2564 24/12/2563 60,570.00 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

63127550662

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,690.00 บาท

54,690.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

5101500018791 นายธีรยุทธ ผ่องฉวี 54,690.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5101500018791 นายธีรยุทธ ผ่องฉวี 640114052474 บจส.108/2564 24/12/2563 54,690.00 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

63127550960

จ้างเหมาปฏิบบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,840.00 บาท

36,840.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3101700584883 นายกิตติวิสุทธิ์ ประทีปะจิตติ 36,840.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101700584883 นายกิตติวิสุทธิ์ ประทีปะจิตติ 640114053253 บจส.109/2564 24/12/2563 36,840.00 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

63127551138

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,180.00 บาท

33,180.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1103700839038 นายพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคำ 33,180.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700839038 นายพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคำ 640114054318 บจส.110/2564 24/12/2563 33,180.00 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

63127551257

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,410.00 บาท

34,410.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3101400642217 นายณัฏฐพล ยอดดำเนิน 34,410.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101400642217 นายณัฏฐพล ยอดดำเนิน 640114055464 บจส.111/2564 24/12/2563 34,410.00 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

63127551386

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,000.00 บาท

75,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1120100015643 นางสาวพรทิพย์ ด้วงจาด 75,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120100015643 นางสาวพรทิพย์ ด้วงจาด 640114124336 บจส.112/2564 24/12/2563 75,000.00 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

63127551474

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,000.00 บาท

75,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3750200414133 นางสาวจิราพร เฉลียงพจน์ 75,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750200414133 นางสาวจิราพร เฉลียงพจน์ 640114056387 บจส.113/2564 24/12/2563 75,000.00 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

63127551663

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,000.00 บาท

75,000.00 บาท

3500600157687 นางสาวสุวรรณ์ณีย์ ผันผิน 75,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3500600157687 นางสาวสุวรรณ์ณีย์ ผันผิน 640114064590 บจส.114/2564 24/12/2563 75,000.00 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

64017187866

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66,600.00 บาท

66,600.00 บาท

5100500016089 นางสาวจิราภรณ์ วันอุ่น 66,600.00จ้างเหมาปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5100500016089 นางสาวจิราภรณ์ วันอุ่น 640114148838 บจส.115/2564 24/12/2563 66,600.00 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

64017175262

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวศิษฐ์ณพิชญ์ สีตบุตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

73,410.00 บาท

73,410.00 บาท

3120101289433 นางสาวศิษฐ์ณพิชญ์ สีตบุตร 73,410.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101289433 นางสาวศิษฐ์ณพิชญ์ สีตบุตร 640114155855 บจส.116/2564 24/12/2563 73,410.00 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

64017201012

จ้างเหมาปฎิบัติงาน นางสาววีรวรรณ บญประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57,630.00 บาท

57,630.00 บาท

3120100843551 นางสาววีรวรรณ บุญประกอบ 57,630.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100843551 นางสาววีรวรรณ บุญประกอบ 640114159651 บจส.117/2564 24/12/2563 57,630.00 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

64017197556

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวศิรภัสสร รอดทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

69,300.00 บาท

69,300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3120100581203 นางสาวศิรภัสสร รอดทอง 69,300.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100581203 นางสาวศิรภัสสร รอดทอง 640114157012 บจส.118/2564 24/12/2563 69,300.00 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

64017198733

จ้างเหมาปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ งามวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,100.00 บาท

50,100.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1139900052215 นางสาวเบญจวรรณ งามวัน 50,100.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1139900052215 นางสาวเบญจวรรณ งามวัน 640114157939 บจส.119/2564 24/12/2563 50,100.00 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

64017121200

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวศิริวรรณ จันไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,250.00 บาท

47,250.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100200991997 นางสาวศิริวรรณ จันไทย 47,250.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200991997 นางสาวศิริวรรณ จันไทย 640114119357 บจส.120/2564 24/12/2563 47,250.00 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

64017110391

จ้างเหมาปฎิบัติงาน นางสาวนันนภัส ใจจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,250.00 บาท

47,250.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1103701697555 นางสาวนันนภัส ใจจิต 47,250.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701697555 นางสาวนันนภัส ใจจิต 640114134876 บจส.121/2564 24/12/2563 47,250.00 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

64017171423

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64,740.00 บาท

64,740.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3670500185904 นางจตุพร ศรีพฤทธิ์เกียรติ 64,740.00จ้างเหมาปฏิบัติงาน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670500185904 นางจตุพร ศรีพฤทธิ์เกียรติ 640114147875 บจส.122/2564 24/12/2563 64,740.00 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

64017187569

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,000.00 บาท

54,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1669900191911 นางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ 54,000.00จ้างเหมาปฏิบัติงาน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1669900191911 นางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ 640114148603 บจส.123/2564 24/12/2563 54,000.00 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

64017187255

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,000.00 บาท

48,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1760100078551 นางสาวมัณธริดา จิ๋วสุข 48,000.00จ้างเหมาปฏิบัติงาน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1760100078551 นางสาวมัณธริดา จิ๋วสุข 640114148411 บจส.124/2564 24/12/2563 48,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017199809

จ้างเหมาปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นายสนาน คราประยูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,320.00 บาท

34,320.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3130100360185 นายสนาน คราประยูร 34,320.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3130100360185 นายสนาน คราประยูร 640114383738 บจส. 125/2564 24/12/2563 34,320.00 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

64017200671

จ้างเหมาปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นายเอกชัย เริงสมุทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,900.00 บาท

30,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1209900007791 นายเอกชัย เริงสมุทร 30,900.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1209900007791 นายเอกชัย เริงสมุทร 640114188086 บจส. 126/2564 24/12/2563 30,900.00 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

64017034853

จ้างเหมาปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาระบบเครื่องสำอาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1669900329816 นางสาวกุลรัตน์ บัวชุม 45,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1669900329816 นางสาวกุลรัตน์ บัวชุม 640114061870 บจส 127/2564 24/12/2563 45,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017036098

จ้างเหมาปฏิบัติงาน กลุ่่มพัฒนาระบบเครื่องสำอาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,100.00 บาท

50,100.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1179900303901 นางสาวชิดหทัย ต่ายจันทร์ 50,100.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1179900303901 นางสาวชิดหทัย ต่ายจันทร์ 640114093922 บจส 128/2564 24/12/2563 50,100.00 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

64017098003

จ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,000.00 บาท

75,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3341900096317 นางสาวสลักจิต สืบอาษา 75,000.00การจ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3341900096317 นางสาวสลักจิต สืบอาษา 640114076607 บจส.129/2564 24/12/2563 75,000.00 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

64017059619

จ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

56,220.00 บาท

56,220.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1849900127189 นางสาวธันยทิพย์ ชยานันท์ 56,220.00การจ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1849900127189 นางสาวธันยทิพย์ ชยานันท์ 640114073721 บจส.130/2564 24/12/2563 56,220.00 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

64017172408

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

59,130.00 บาท

59,130.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3101501904764 นายกิตติทัศน์  พูลสวัสดิ์ 59,130.00การจ้างเหมาปฏิบัติงาน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101501904764 นายกิตติทัศน์  พูลสวัสดิ์ 640114136905 บจส.131/2564 24/12/2563 59,130.00 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

64017100824

จ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,000.00 บาท

75,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3101402251096 นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล 75,000.00การจ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101402251096 นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล 640114206120 บจส.132/2564 24/12/2563 75,000.00 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

63127216550

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3420500317403 ดับเบิ้ลยู.ที. ก็อปปี้ เซ็นเตอร์ 13,000.00จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 130 เล่ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3420500317403 ดับเบิ้ลยู.ที. ก็อปปี้ เซ็นเตอร์ 631214171965 บจ.ว.44/2564 01/12/2563 13,000.00 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

63127482244

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,350.00 บาท

46,350.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1449900385670 นางสาวกัตติกา  ไชยคำภา 46,350.00
ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด

มกราคม - มีนาคม 2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1449900385670 นางสาวกัตติกา  ไชยคำภา 631214373723 บจ.ว.45/2564 24/12/2563 46,350.00 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

63127482262

จ้างปฏิบัติงานตรวจรับคำขอและการให้คำแนะนำด้านการขออนุญาตวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43,500.00 บาท

43,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1710500301192 นางสาวกาญมล  จำปาสัก 43,500.00
ปฏิบัติงานตรวจรับคำขอและการให้คำแนะนำด้านการขอ

อนุญาตวัตถุอันตราย  มกราคม - มีนาคม 2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1710500301192 นางสาวกาญมล  จำปาสัก 640114083927 บจ.ว.46/2564 24/12/2563 43,500.00 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

63127482598

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,000.00 บาท

42,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3120100113285 นางสาวเกศินี  กระสา 42,000.00
ปฏิบัจิงานกลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย มกราคม -

มีนาคม 2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100113285 นางสาวเกศินี  กระสา 640114083991 บจ.ว.47/2564 24/12/2563 42,000.00 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

63127483126

จ้างปฏิบัติงานตรวจรับคำขอและการให้คำแนะนำด้านการขออนุญาตวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,000.00 บาท

42,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1490700052806 นางสาวจิรารัตน์  สมสวย 42,000.00
ปฏิบัติงานตรวจรับคำขอและการให้คำแนะนำด้านการขอ

อนุญาตวัตถุอันตราย  มกราคม - มีนาคม 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1490700052806 นางสาวจิรารัตน์  สมสวย 640114084127 บจ.ว.48/2564 24/12/2563 42,000.00 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

63127509918

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,000.00 บาท

42,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1560600079035 นางสาวฐิติพร  ไชยศรี 42,000.00
ปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบวัตถุอันตราย มกราคม -

มีนาคม 2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560600079035 นางสาวฐิติพร  ไชยศรี 631214394829 บจ.ว.49/2564 24/12/2563 42,000.00 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

63127509945

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,630.00 บาท

54,630.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3120600111389 นางสาวณัฐณิชา  วงศ์คำภา 54,630.00
ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด

มกราคม - มีนาคม 2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120600111389 นางสาวณัฐณิชา  วงศ์คำภา 640114084587 บจ.ว.50/2564 24/12/2563 54,630.00 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

63127510483

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,670.00 บาท

38,670.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1330800002054 นางสาวณัฐณิชา  นวลแสง 38,670.00
ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด

มกราคม - มีนาคม 2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330800002054 นางสาวณัฐณิชา  นวลแสง 631214395568 บจ.ว.51/2564 24/12/2563 38,670.00 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

63127511868

จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,630.00 บาท

54,630.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3540300298323 นางสาวดารุณี จิตประสาน 54,630.00
ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย

มกราคม - มีนาคม 2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3540300298323 นางสาวดารุณี จิตประสาน 640114084741 บจ.ว.52/2564 24/12/2563 54,630.00 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

63127512869

จ้างปฏิบัติงานตรวจรับคำขอแชะการให้คำแนะนำด้านการขออนุญาตวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43,500.00 บาท

43,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1103700062254 นางสาวกัลยดา  ยิ่งวัฒนไกร 43,500.00
ปฏิบัติงานตรวจรับคำขอแชะการให้คำแนะนำด้านการขอ

อนุญาตวัตถุอันตราย มกราคม - มีนาคม 2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700062254 นางสาวกัลยดา  ยิ่งวัฒนไกร 640114085044 บจ.ว. 53/2564 24/12/2563 43,500.00 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

63127522605

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,000.00 บาท

75,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1103701321717 นางสาวธันยพร  จันนามอม 75,000.00
ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด

เดือน มกราคม - มีนาคม 2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701321717 นางสาวธันยพร  จันนามอม 631214405167 บจ.ว. 54/2564 24/12/2563 75,000.00 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

63127523982

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,080.00 บาท

37,080.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1103701083107 นางสาวศศิวรรณ  เสาเสริมศรี 37,080.00
ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด

มกราคม - มีนาคม  2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701083107 นางสาวศศิวรรณ  เสาเสริมศรี 631214416059 บจ.ว.55/2564 24/12/2563 37,080.00 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

63127536052

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

61,590.00 บาท

61,590.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1560300182434 นางสาวพรรณรัตน์  ขุนมิน 61,590.00
ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด

มกราคม - มีนาคม  2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560300182434 นางสาวพรรณรัตน์  ขุนมิน 640114084867 บจ.ว.56/2564 24/12/2563 61,590.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63127536073

จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,800.00 บาท

37,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1529900525802 นางสาวมัลลิกา  กันทา 37,800.00
ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย

มกราคม - มีนาคม 2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900525802 นางสาวมัลลิกา  กันทา 631214416094 บจ.ว. 57/2564 24/12/2563 37,800.00 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

63127536553

จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,080.00 บาท

28,080.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100200140997 นางสาววชิราพร  เครือวงศ์วิง 28,080.00
ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย

มกราคม - มีนาคม 2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200140997 นางสาววชิราพร  เครือวงศ์วิง 631214416725 บจ.ว.58/2564 24/12/2563 28,080.00 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

63127537300

จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,120.00 บาท

36,120.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100800797831 นายวันชัย  แก้วด้วง 36,120.00
ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย

มกราคม - มีนาคม  2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800797831 นายวันชัย  แก้วด้วง 631214418777 บจ.ว. 59/2564 24/12/2563 36,120.00 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

63127540666

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,000.00 บาท

75,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1929900392876 นายวีโกวิท  ค้าไกล 75,000.00
ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด

มกราคม - มีนาคม 2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1929900392876 นายวีโกวิท  ค้าไกล 640114085319 บจ.ว.60/2564 24/12/2563 75,000.00 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

64017029377

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,140.00 บาท

46,140.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1560100388039 นางสาวสุปรียา  ใจกว้าง 46,140.00
ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด

มกราคม - มีนาคม  2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560100388039 นางสาวสุปรียา  ใจกว้าง 640114023331 บจ.ว.61/2564 24/12/2563 46,140.00 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

64017029403

จ้างปฏิบัติงานให้คำปรึกษาด้านการขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,140.00 บาท

46,140.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1139900172903 นางสาวสุรางค์  โอนอ่อน 46,140.00
ปฏิบัติงานให้คำปรึกษาด้านการขึ้นทะเบียนและการขอ

อนุญาตวัตถุอันตราย  มกราคม - มีนาคม  2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1139900172903 นางสาวสุรางค์  โอนอ่อน 640114023350 บจ.ว. 62/2564 24/12/2563 46,140.00 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

64017029430

จ้างปฏิบัติบานพนักงานขับรถยนต์ส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,880.00 บาท

47,880.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3101900769241 นายอนุ  เขียวสอาด 47,880.00
ปฏิบัติบานพนักงานขับรถยนต์ส่วนราชการ  มกราคม -

มีนาคม  2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101900769241 นายอนุ  เขียวสอาด 640114083872 บจ.ว.63/2564 24/12/2563 47,880.00 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

64017029461

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มพัมนาระบบวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,330.00 บาท

54,330.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1560100246731 นางสาวเกศินี  วงศ์ไชย 54,330.00
ปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบวัตถุอันตราย มกราคม -

มีนาคม 2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560100246731 นางสาวเกศินี  วงศ์ไชย 640114083800 บจ.ว.64/2564 24/12/2563 54,330.00 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

63127207365

ซื้อซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 175  รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,103.50 บาท

16,103.50 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0245547000297 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด 16,103.50กระดาษถ่ายเอกสาร 175 รีม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0245547000297 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี

จำกัด

631214163542 บซ.ว.3/2564 08/12/2563 16,103.50 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

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017147817

จ้างตรวจสอบและให้คำแนะนำในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและกิจกรรมสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

440,000.00 บาท

440,000.00 บาท

3102101606180 นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ 440,000.00
จ้างตรวจสอบและให้คำแนะนำในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและกิจกรรม

สำคัญ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102101606180 นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ 640114118175
บจ.สมพ.

67/2564
09/12/2563 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

64017152156

จ้างจัดทำกฎระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

440,000.00 บาท

440,000.00 บาท

3100504012723 นายประพนธ์ อางตระกูล 440,000.00จ้างจัดทำกฎระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100504012723 นายประพนธ์ อางตระกูล 640114128748
บจ.สมพ.

68/2564
09/12/2563 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

64027204777

จ้างพัฒนาแนวทางการติดตามความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

100,000.00 บาท

3101701119785 นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ์ 100,000.00พัฒนาแนวทางการติดตามความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101701119785 นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ์ 640214170781
บจ.สมพ.

69/2564
09/12/2563 100,000.00 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

63127361273

จ้างรถตู้ปรับอากาศจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา-โรงแรมบัดดี้โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ในวันที่ 18 ธันวาคม2563 ถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,200.00 บาท

7,200.00 บาท

3739900079491 นาย วรโชติ จันทราสกุล 7,200.00
จ้างรถตู้ปรับอากาศจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา-โรงแรมบัดดี้โอเรียน

ทอล ริเวอร์ไซด์ ในวันที่ 18 ธันวาคม2563 ถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2563
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3739900079491 นาย วรโชติ จันทราสกุล 631214275804
บจ.สมพ.

70/2564
17/12/2563 7,200.00 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

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64027059022

เช่าห้องประชุมสิริเจ้าพระยา โรงแรมบัดดี้โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ในวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,600.00 บาท

9,600.00 บาท

0105545133151 บริษัท สิริเจ้าพระยา จำกัด 9,600.00
จ้างเช่าห้องประชุมสิริเจ้าพระยา โรงแรมบัดดี้โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ในวันที่ 18 - 19

ธันวาคม 2563
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105545133151 บริษัท สิริเจ้าพระยา จำกัด 640214048711
บจ.สมพ.70.1

/2564
17/12/2563 9,600.00 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

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63127510386

จ้างบุคคลเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลวิชาการตามโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร

และพัฒนาระบบบริการรองรับการเป็นศูนย์กลางการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรของอาเซียนสร้างเศรษฐกิจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300,000.00 บาท

300,000.00 บาท

3209700003437 นายณรินทร์ ตันติศิรินทร์ 300,000.00

จ้างบุคคลเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลวิชาการตามโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการด้าน

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และพัฒนาระบบบริการรองรับการเป็นศูนย์กลางการผลิต

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของอาเซียนสร้างเศรษฐกิจสุขภาพ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3209700003437 นายณรินทร์ ตันติศิรินทร์ 631214396992
บจ.สมพ.

71/2564
17/12/2563 300,000.00 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

64027202432

จ้างพัฒนาระบบการกำกับดูแลการวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

100,000.00 บาท

3100200616513 นางสาวดารณี เพ็ญเจริญ 100,000.00จ้างพัฒนาระบบการกำกับดูแลการวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100200616513 นางสาวดารณี เพ็ญเจริญ 640214168979
บจ.สมพ.

72/2564
21/12/2563 100,000.00 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

63127485532

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

159,732.71 บาท

159,732.71 บาท

0245547000297 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด 159,732.71ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0245547000297
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี

จำกัด
640114039617

บซ.สมพ.

73/2564
25/12/2563 159,732.71 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

64017087151

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,124.00 บาท

14,124.00 บาท

5100400002621 ร้านคุ้มแก้ว 14,124.00จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองผลิตภัณฑ์สมุนไพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5100400002621 ร้านคุ้มแก้ว 640114068072
บซ.สมพ.

74/2564
25/12/2563 14,124.00 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

64017028260

จ้างจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจ้งผู้ประกอบการทั่วประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนใบอนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

3120100101058 ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 12,000.00
จ้างจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจ้งผู้ประกอบการทั่วประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนใบอนุญาต

สถานที่ผลิต นำเข้า ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100101058 ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 640114022557
บจ.สมพ.

75/2564
25/12/2563 12,000.00 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

64017042774

จ้างซ่อมแซมรางไฟและระบบไฟผนังเพดาน กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชั้น 4 อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,350.00 บาท

5,350.00 บาท

0105555131347 บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด 5,350.00จ้างซ่อมแซมรางไฟและระบบไฟผนังเพดาน กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชั้น 4 อาคาร 21

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105555131347 บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด 640114034036
บจ.สมพ.

76/2564
25/12/2563 5,350.00 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

64017154461

จ้างพัฒนาทางเลือกในการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยาฆ่าแมลงตกค้างในผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

300,000.00 บาท

300,000.00 บาท

1419900109745 นางสาววิไลลักษณ์ ตันตะโยธิน 300,000.00
จ้างพัฒนาทางเลือกในการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยาฆ่าแมลงตกค้างใน

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1419900109745 นางสาววิไลลักษณ์ ตันตะโยธิน 640114123428
บจ.สมพ.

77/2564
29/12/2563 300,000.00 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

64017440164

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และระบบคุณภาพ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

139,050.00 บาท

139,050.00 บาท

1640100182855 นายมารุต สีแสง 139,050.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

และระบบคุณภาพ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1640100182855 นายมารุต สีแสง 640114354099
บจ.สมพ.

78/2564
30/12/2563 139,050.00 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

64017440375

จ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

135,000.00 บาท

135,000.00 บาท

1102000770603 นายเอกชัย ศิริผล 135,000.00
จ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศกอง

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102000770603 นายเอกชัย ศิริผล 640114354275
บจ.สมพ.

79/2564
30/12/2563 135,000.00 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

64017440428

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,000.00 บาท

39,000.00 บาท

1103700110411 นายพงศ์ธร ทับอิ่ม 39,000.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป และการ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700110411 นายพงศ์ธร ทับอิ่ม 640114354302
บจ.สมพ.

80/2564
30/12/2563 39,000.00 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

64017440466

จ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ การจัดทำโครงการและภารกิจการส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

180,000.00 บาท

180,000.00 บาท

1229900339769 นางสาวกมลชนก ไชยริปู 180,000.00
จ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ แผนปฏิบัติ

ราชการ การจัดทำโครงการและภารกิจการส่งเสริมผู้ประกอบการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1229900339769 นางสาวกมลชนก ไชยริปู 640114354323
บจ.สมพ.

81/2564
30/12/2563 180,000.00 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

64017439696

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,890.00 บาท

46,890.00 บาท

3450101209097 นางสาวโสภาวรรณ ธุระกิจ 46,890.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจาก

สมุนไพรและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450101209097 นางสาวโสภาวรรณ ธุระกิจ 640114353809
บจ.สมพ.

82/2564
30/12/2563 46,890.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017439814

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,000.00 บาท

36,000.00 บาท

1471100150522 นางสาวมลิณี ถากงตา 36,000.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียน

ตำรับยาสมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1471100150522 นางสาวมลิณี ถากงตา 640114353863
บจ.สมพ.

83/2564
30/12/2563 36,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017439931

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52,140.00 บาท

52,140.00 บาท

3120101732639 นางสาวรุ่งทิวา ฟองลาที 52,140.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียน

ตำรับยาสมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101732639 นางสาวรุ่งทิวา ฟองลาที 640114353939
บจ.สมพ.

84/2564
30/12/2563 52,140.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017465425

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ

และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
55,380.00 บาท

55,380.00 บาท

1909800617175 นายอัฐขะวิญ ชุติจิรัฐิติกาล 55,380.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมิน

คำขอตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800617175 นายอัฐขะวิญ ชุติจิรัฐิติกาล 640114373820
บจ.สมพ.

85/2564
30/12/2563 55,380.00 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

64017439972

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ ความถูกต้องของคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอ

ตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
57,960.00 บาท

57,960.00 บาท

1920400135434 นางสาวจุฑารัตน์ วังชนะชัย 57,960.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับ

ประเมินคำขอ ตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1920400135434 นางสาวจุฑารัตน์ วังชนะชัย 640114353977
บจ.สมพ.

86/2564
30/12/2563 57,960.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017440009

จ้างเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,000.00 บาท

48,000.00 บาท

1229900446433 นางสาวเบญจรัตน์ กระแสฉัตร 48,000.00จ้างเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1229900446433 นางสาวเบญจรัตน์ กระแสฉัตร 640114354017
บจ.สมพ.

87/2564
30/12/2563 48,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017440064

จ้างเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,000.00 บาท

48,000.00 บาท

1100702119765 นางสาวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง 48,000.00จ้างเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100702119765 นางสาวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง 640114354041
บจ.สมพ.

88/2564
30/12/2563 48,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017467089

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร

ทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

1103600032345 นางสาวจอมวธู พูลทรัพย์ 45,000.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร ทั้งก่อนลงเลขรับประเมิน

คำขอตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103600032345 นางสาวจอมวธู พูลทรัพย์ 640114379555
บจ.สมพ.

89/2564
30/12/2563 45,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017470254

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยาจากสมุนไพร

ทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

1103700922059 นางสาวพัชฌา ลีลางามวงศา 45,000.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยาจากสมุนไพร ทั้งก่อนลงเลขรับ

ประเมินคำขอตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700922059 นางสาวพัชฌา ลีลางามวงศา 640114378986
บจ.สมพ.

90/2564
30/12/2563 45,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017440108

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอ

ตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

1700400242585 นางสาวขวัญเรือน แสงไข่ 45,000.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมิน

คำขอ ตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400242585 นางสาวขวัญเรือน แสงไข่ 640114354067
บจ.สมพ.

91/2564
30/12/2563 45,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017474148

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร

ทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

2129901091859 นางสาวภิญญดา เจิมศิริศักดิ์พงษ์ 45,000.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร ทั้งก่อนลงเลขรับประเมิน

คำขอตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 2129901091859 นางสาวภิญญดา เจิมศิริศักดิ์พงษ์ 640114381183
บจ.สมพ.

92/2564
30/12/2563 45,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017474202

จ้างนิติกร เพื่อช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

135,000.00 บาท

135,000.00 บาท

1439900096066 นางสาวภัทร์ธีนันท์ สมภารสิงห์ 135,000.00จ้างนิติกร เพื่อช่วยปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1439900096066 นางสาวภัทร์ธีนันท์ สมภารสิงห์ 640114381248
บจ.สมพ.

93/2564
30/12/2563 135,000.00 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

64017444497

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

94,500.00 บาท

94,500.00 บาท

1709700173935 นางสาวอิสริยา กิตติวัฒน์ 94,500.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณา

อนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709700173935 นางสาวอิสริยา กิตติวัฒน์ 640114357841
บจ.สมพ.

94/2564
30/12/2563 94,500.00 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

64017444550

จ้างดำเนินงานจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

144,000.00 บาท

144,000.00 บาท

1102700186327 นางสาวดวงพร ทุมมี 144,000.00
จ้างดำเนินงานจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต

นำเข้า ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102700186327 นางสาวดวงพร ทุมมี 640114357879
บจ.สมพ.

95/2564
30/12/2563 144,000.00 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

64017444312

จ้างดำเนินงานจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

144,000.00 บาท

144,000.00 บาท

1779900089474 นายวิริยะ หงษ์บิน 144,000.00
จ้างดำเนินงานจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตโฆษณา

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1779900089474 นายวิริยะ หงษ์บิน 640114357694
บจ.สมพ.

96/2564
30/12/2563 144,000.00 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

64017444365

จ้างจัดทำเอกสารวิชาการ และการให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการพิจารณาโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

144,000.00 บาท

144,000.00 บาท

1411300204863 นางสาวนภาพร แก้วมาตย์ 144,000.00
จ้างจัดทำเอกสารวิชาการ และการให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับ

การพิจารณาโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1411300204863 นางสาวนภาพร แก้วมาตย์ 640114357744
บจ.สมพ.

97/2564
30/12/2563 144,000.00 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

64017444428

จ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึก จัดเก็บคำขอโฆษณา ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับหนังสือราชการและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

117,000.00 บาท

117,000.00 บาท

1102700366694 นางสาวธิดารัตน์ แสงป้อ 117,000.00
จ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึก จัดเก็บคำขอโฆษณา ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับหนังสือ

ราชการและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102700366694 นางสาวธิดารัตน์ แสงป้อ 640114357792
บจ.สมพ.

98/2564
30/12/2563 117,000.00 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

64017474281

จ้างดำเนินงานด้านข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

162,000.00 บาท

162,000.00 บาท

1102900026064 นางสาวอนันตญา น้อยนา 162,000.00จ้างดำเนินงานด้านข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102900026064 นางสาวอนันตญา น้อยนา 640114381335
บจ.สมพ.

99/2564
30/12/2563 162,000.00 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

64017474406

จ้างดำเนินงานด้านข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,000.00 บาท

60,000.00 บาท

1102000343071 นางสาวทวีพร กิจถาวรชัยสกุล 60,000.00จ้างดำเนินงานด้านข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102000343071 นางสาวทวีพร กิจถาวรชัยสกุล 640114381396
บจ.สมพ.

100/2564
30/12/2563 60,000.00 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

64017474489

จ้างดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตาม พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

144,000.00 บาท

144,000.00 บาท

1103701454458 นางสาวศิริทิพย์ ทองสมุทร 144,000.00
จ้างดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตาม พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้าน

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701454458 นางสาวศิริทิพย์ ทองสมุทร 640114381463
บจ.สมพ.

101/2564
30/12/2563 144,000.00 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

64017474574

จ้างดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/หารือผู้เชี่ยวชาญ/หารือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

117,000.00 บาท

117,000.00 บาท

1330300158209 นายชลนที ทองไทย 117,000.00
จ้างดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/

หารือผู้เชี่ยวชาญ/หารือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330300158209 นายชลนที ทองไทย 640114381543
บจ.สมพ.

102/2564
30/12/2563 117,000.00 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

64017474663

จ้างดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตาม พรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

144,000.00 บาท

144,000.00 บาท

1101800674993 นางสาวณัฐชา สุภาสี 144,000.00
จ้างดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตาม พรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้าน

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101800674993 นางสาวณัฐชา สุภาสี 640114435728
บจ.สมพ.

103/2564
30/12/2563 144,000.00 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

64017440519

จ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก เอกสารการนัดหมาย การคีย์ OA การประชุม จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ

และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120,420.00 บาท

120,420.00 บาท

1349900331023 นางสาวรัตติยากร พรานไพร 120,420.00

จ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก เอกสารการนัดหมาย

การคีย์ OA การประชุม จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับ

สิทธิ์ต่างๆของบุคลากรภายในหน่วยงาน

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1349900331023 นางสาวรัตติยากร พรานไพร 640114354371
บจ.สมพ.

104/2564
30/12/2563 120,420.00 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

64017443874

จ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ (ครุภัณฑ์) ติดต่อประสานงาน การเบิกจ่ายเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

112,500.00 บาท

112,500.00 บาท

1129900139604 นางสาวณัฐสุดา บัวงาม 112,500.00
จ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ (ครุภัณฑ์)

ติดต่อประสานงาน การเบิกจ่ายเงิน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900139604 นางสาวณัฐสุดา บัวงาม 640114357384
บจ.สมพ.

105/2564
30/12/2563 112,500.00 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

64017444045

จ้างปฏิบัติหน้าที่จัดระบบงานธุรการ รองรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

81,000.00 บาท

81,000.00 บาท

3520100415229 นางสาวกานต์นภัส พูลศิริภูวัชร์ 81,000.00
จ้างปฏิบัติหน้าที่จัดระบบงานธุรการ รองรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ พระราชบัญญัติ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3520100415229 นางสาวกานต์นภัส พูลศิริภูวัชร์ 640114357477
บจ.สมพ.

106/2564
30/12/2563 81,000.00 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

64017444169

จ้างจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินด้าน Human Resources และปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1430300192503 นายภาณุวัฒน์ ผลาเลิศ 108,000.00
จ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินด้าน Human Resources และปฏิบัติ

งานด้านพัสดุ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1430300192503 นายภาณุวัฒน์ ผลาเลิศ 640114357583
บจ.สมพ.

107/2564
30/12/2563 108,000.00 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

64017444253

จ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน งานสนับสนุนการประชุม รวบรวมข้อมูลและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1129700013704 นางสาวสิริกร อ่อนวงษ์ 108,000.00

จ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดจ้าง การเบิก

จ่ายเงิน งานสนับสนุนการประชุม รวบรวมข้อมูลและติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129700013704 นางสาวสิริกร อ่อนวงษ์ 640114357648
บจ.สมพ.

108/2564
30/12/2563 108,000.00 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

64017475661

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานวิจัยและประสานการวิจัยตามโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและพัฒนาระบบบริการรองรับการเป็นศูนย์กลางการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไ

พรของอาเซียนเศรษฐกิจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
135,000.00 บาท

135,000.00 บาท

1100801074352 นางสาวนพรัตน์ ลิมติยะโยธิน 135,000.00

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานวิจัยและประสานการวิจัยตามโครงการส่งเสริมผู้ประกอบ

การด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและพัฒนาระบบบริการรองรับการเป็นศูนย์กลางการผลิต

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของอาเซียนเศรษฐกิจสุขภาพ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100801074352 นางสาวนพรัตน์ ลิมติยะโยธิน 640114382629
บจ.สมพ.

109/2564
30/12/2563 135,000.00 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

64017474738

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

1779900215623 นางสาวฐิติพร ตันตินิธิพงษ์ 45,000.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ

พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1779900215623 นางสาวฐิติพร ตันตินิธิพงษ์ 640114381653
บจ.สมพ.

110/2564
30/12/2563 45,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาท่ีเสนอ

2,980.00                                      

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังจ้าง ใบสังจ้าง

1 3120100101058 ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ - - -              2,980.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

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

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

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

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

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

4. งบประมาณ    ......................................2,980.................................................................................บาท

5. ราคากลาง      .....................................2,980.................................................................................บาท

ช่ือผู้ขาย จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก



ราคาท่ีเสนอ

3,959.00                                      

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังจ้าง ใบสังจ้าง

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส - - -              3,959.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ช่ือผู้ขาย จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

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

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

3. ช่ือโครงการ     ......จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง....................................................................................

4. งบประมาณ    ......................................3,959.................................................................................บาท

5. ราคากลาง      .....................................3,959.................................................................................บาท

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายช่ือผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ



ราคาท่ีเสนอ

2,022.30                                      

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังจ้าง ใบสังจ้าง

1 3100501383593 สามชัย 2017 - - -              2,022.30 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ช่ือผู้ขาย จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

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

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

3. ช่ือโครงการ     ......จ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร คร้ังท่ี 6/2563.................................

4. งบประมาณ    ......................................2,022.30.................................................................................บาท

5. ราคากลาง      .....................................2,022.30.................................................................................บาท

จ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร คร้ังท่ี 6/2563 3100501383593 สามชัย 2017

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

63127137112

จัดทำงานด้านพัสดุและให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางโทรศัพท์

31,400.00 บาท

31,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1101401792208 ลลิต อยู่เย็น 31,400.00
การจ้างจัดทำงานด้านพัสดุและให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขภาพทางโทรศัพท์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101401792208 ลลิต อยู่เย็น 631214120688 สนบ.จ 79/2564 03/12/2563 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

64017316462

จ้างจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉินและงานสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,000.00 บาท

26,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1619900221420 นางสาวฐิติกานต์  เพาะโภชน์ 26,000.00

จัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการใน

สถานการณ์ฉุกเฉินและงานสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สมุนไพร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1619900221420 นางสาวฐิติกานต์  เพาะโภชน์ 640114254034 สนบ.จ.80/2564 24/12/2563 26,000.00 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

64017193444

จ้างจัดทำข้อมูลการพิจารณาคำขอวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์อาหารผ่านระบบ Consultation e-service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55,024.00 บาท

55,024.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1529900673615 นางสาวนันณภัชสรณ์  กามะ 55,024.00
จัดทำข้อมูลการพิจารณาคำขอวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์

อาหารผ่านระบบ Consultation e-service

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900673615 นางสาวนันณภัชสรณ์  กามะ 640114153417 สนบ.จ.81/2564 24/12/2563 55,024.00 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

64017190272

จ้างจัดทำข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซค์ National Drug Information (NDI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,030.00 บาท

25,030.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1939900020341 นางสาวชยาภา  ไชยศรี 25,030.00

จัดทำข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ

อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซค์ National Drug Information

(NDI)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1939900020341 นางสาวชยาภา  ไชยศรี 640114151392 สนบ.จ.82/2564 24/12/2563 25,030.00 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

64017503804

จ้างพิจารณาคำขอที่สามารถให้บริการได้ ณ จุดเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,700.00 บาท

29,700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1329900140121 นางสาววัชราภรณ์  แซ่เอี้ยว 29,700.00พิจารณาคำขอที่สามารถให้บริการได้ ณ จุดเดียว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1329900140121 นางสาววัชราภรณ์  แซ่เอี้ยว 640114404531 สนบ.จ.83/2564 24/12/2563 29,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017503893

จ้างจัดทำชุดคำถามคำตอบที่ให้บริการกับผู้สอบถามในประเด็นสมุนไพร กัญชง กัญชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,700.00 บาท

28,700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1710500262383 นายจตุรนต์  จ่ายะสิทธิ์ 28,700.00
จัดทำชุดคำถามคำตอบที่ให้บริการกับผู้สอบถามในประเด็น

สมุนไพร กัญชง กัญชา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1710500262383 นายจตุรนต์  จ่ายะสิทธิ์ 640114416256 สนบ.จ.84/2564 24/12/2563 28,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก




