
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64057216386

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,564.00 บาท

5,564.00 บาท

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 5,564.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 640514191483 ตสน จ.8/2564 17/05/2564 5,564.00 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

64057394716

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่กลุ่มตรวจสอบภายใน (น.ส. ภิรมย์พร บัวเพ็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,800.00 บาท

38,800.00 บาท

1120600133301 ภิรมย์พร  บัวเพ็ง 38,800.00จ้างเจ้าหน้าที่ (ลูกจ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติงานที่กลุ่มตรวจสอบภายใน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120600133301 ภิรมย์พร  บัวเพ็ง 640514352787 ตสน จ.9/2564 27/05/2564 38,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาทีเ่สนอ
1,944.19                                   

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

1 3100400789039 ร้านกจิทวีทรัพย์ สธ 1014/187 11/05/2564              1,944.19 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน        ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ    - 
3. ชื่อโครงการ       -
4. งบประมาณ      1,944.19 บาท
5. ราคากลาง       1,944.19 บาท

ร้านกิจทวีทรัพย์ 3100400789039 ร้านกิจทวีทรัพย์

หมายเหต ุ: วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ



ราคาทีเ่สนอ
1,498.00                                   

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

1 0105539134671 บริษทั อี.เอ.คิว. มาร์กต็ต้ิง 
จ ากดั

สธ 1014/206 21/05/2564              1,498.00 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

บริษัท อี.เอ.คิว. มาร์ก็ตติง้ จ ากัด 0105539134671 บริษัท อี.เอ.คิว. มาร์ก็ตติง้ จ ากัด

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      1,498 บาท
5. ราคากลาง       1,498 บาท

















ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64037435848

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบการรับคำขอและการอนุญาตด้านวัตถุอันตรายผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
950,000.00 บาท

950,000.00 บาท

0105557133347 เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น จำกัด 945,250.00
การจ้างงานโครงการจัดทำระบบการรับคำขอและการอนุญาตด้านวัตถุอันตรายผ่าน

ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105557133347
เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น

จำกัด
640624004143 36/2564 19/05/2564 920,000.00 ส่งงานตามกำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64037398132

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบ Consulation e-Service ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5,000,000.00 บาท

5,000,000.00 บาท

0105557133347 เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น จำกัด 4,975,555.00
การจ้างงานโครงการจ้างจัดทำระบบ Consulation             e-Service ของสำนัก

งานคณะกรรมการอาหารและยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105557133347
เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น

จำกัด
640624003860 37/2564 19/05/2564 4,950,000.00 ส่งงานตามกำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64057088716

จ้างจัดทำสรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Spontaneous of Adverse Drug Reaction 2020) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

85,600.00 บาท

85,600.00 บาท

0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดี

ไซน์
85,600.00

จัดทำสรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Spontaneous of Adverse

Drug Reaction 2020)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษร

กราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
640514075119 บจ.กยผ.173/64 07/05/2564 85,600.00 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

64057088716

จ้างจัดทำสรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Spontaneous of Adverse Drug Reaction 2020) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

85,600.00 บาท

85,600.00 บาท

0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดี

ไซน์
85,600.00

จัดทำสรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Spontaneous of Adverse

Drug Reaction 2020)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษร

กราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
640514075119 บจ.กยผ.173/64 07/05/2564 85,600.00 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

64057414158

จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,500.00 บาท

11,500.00 บาท

3412100022378 นายกัญณภัทร มังส์คละแสน 11,500.00จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3412100022378 นายกัญณภัทร มังส์คละแสน 640514351566 บจ.กยผ.174/64 14/05/2564 11,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64057320638

จ้างซ่อมทั่วไปของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,900.00 บาท

11,900.00 บาท

3102000512376 นายพงศกร เรืองมาก 11,900.00จ้างซ่อมทั่วไปของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102000512376 นายพงศกร เรืองมาก 640514267859 บจ.กยผ.175/64 21/05/2564 11,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64057371159

จ้างพิมพ์บัตรแพ้ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

79,200.00 บาท

79,200.00 บาท

0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดี

ไซน์
79,200.00จ้างพิมพ์บัตรแพ้ยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษร

กราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
640514310034 บจ.กยผ.177/64 25/05/2564 79,200.00 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

64057227841

ซื้อหนังสืออ้างอิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,121.70 บาท

7,121.70 บาท

0105540091085 บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด 7,121.70ซื้อหนังสืออ้างอิง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105540091085 บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด 640514354289 บซ.กยผ.15/64 17/05/2564 7,121.70 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



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

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

ผูเสียภาษีอากร ชื่อผูขาย เลขคุมสัญญา 
ในรบบ e-GP เลขท่ีสัญญา/ 

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



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

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

ผูเสียภาษีอากร ชื่อผูขาย เลขคุมสัญญา 
ในรบบ e-GP เลขท่ีสัญญา/ 

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



ราคาทีเ่สนอ

5,440.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 0145542000508 บริษัท ฟิลเตอร์มาร์ท จ ากัด 640514286519 บซ.พ.8/2564 13/5/2564 5,440.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ซ้ือไส้กรองตู้ท าน้ าร้อนน้ าเย็นพร้อมเปล่ียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0145542000508 บริษัท ฟิลเตอร์มาร์ท จ ากัด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64057298175

3. ชือ่โครงการ       ซ้ือไส้กรองตู้ท าน้ าร้อนน้ าเย็นพร้อมเปล่ียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       5,440.00  บาท

5. ราคากลาง        5,440.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา



ราคาทีเ่สนอ

25,466.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 0105555131347
บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  

จ ากัด
-640614111561 บจ.พ.175/2564 3/5/2564 25,466.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64067132970

3. ชือ่โครงการ       จ้างซ่อมหอ้งน้ าชายและหอ้งน้ าหญิง กองควบคุมเคร่ืองมอืแพทย์ อาคาร 6 ชัน้ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       25,466.00  บาท

5. ราคากลาง        25,466.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างซ่อมห้องน้ าชายและห้องน้ าหญงิ กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์ 
อาคาร 6 ชัน้ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0105555131347 บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ากัด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

12,070.00

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

1 3100400789021 ร้าน จ. ชืน่พาณิชย์ 640514142979 บจ.พ.176/2564 3/5/2564 12,070.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64057165025
3. ชือ่โครงการ       จ้างท าตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       12,070.00  บาท
5. ราคากลาง        12,070.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างท าตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3100400789021 ร้าน จ. ชืน่พาณิชย์

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

82,500.00

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

1 1100501006378 นายวงศกฤต อุราวรรณ 640614072260 บจ.พ.178/2564 25/5/2564 82,500.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64067036706
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ มิ.ย. - ก.ย.64 (นายวงศกฤต  อรุาวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       82,500.00  บาท
5. ราคากลาง         82,500.00 บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ม.ิย. - ก.ย.64 
(นายวงศกฤต  อุราวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100501006378 นายวงศกฤต อุราวรรณ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก
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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64057070939

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ฟอร์ด บน 3916 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,623.92 บาท

5,623.92 บาท

0575540000281 บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส จำกัด 5,623.92เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ฟอร์ด บน 3916 นนทบุรี1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0575540000281 บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส จำกัด 640514304740 บจด.231/64 05/05/2564 5,623.92 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64067175634

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 7,000.00งานบริการติดตั้ง บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(72.10.15.11 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 640614142226 บจด.232/64 06/05/2564 7,000.00 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

64057095261

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66,000.00 บาท

66,000.00 บาท

4440700001459 นายสิรภพ  สมพงษ์ 66,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4440700001459 นายสิรภพ  สมพงษ์ 640514079977 บจ.ด.230/64 03/05/2564 66,000.00 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

64057145426

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำงานอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการนำเข้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

110,000.00 บาท

110,000.00 บาท

3100500558501 นายสมศักดิ์  หาญหัทยา 110,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำงานอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการนำเข้า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500558501 นายสมศักดิ์  หาญหัทยา 640514121320 บจด.233/64 14/05/2564 110,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64047092956 

3. ช่ือโครงการ จ้างออกแบบผลิตใบประกาศนียบตัรและถุงผ้าใสเ่อกสาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 15,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 15,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ออกแบบผลิตใบประกาศนียบตัรและถุงผ้าใสเ่อกสาร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4100200091648 น.ส. ปาณสิรา  กณัเกตุ 15,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 4100200091648 น.ส. ปาณสิรา  กณัเกต ุ 640414123114 
บจ.พศ. 

104/2564 
09/04/2564 15,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64047145427 

3. ช่ือโครงการ จ้างออกแบบและผลิตคูม่ือ เรื่องนา่รู้...กัญชาทางการแพทย์ กัญชงพชืเศรษฐกิจ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 500,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 498,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ออกแบบและผลิตคูม่ือ เรื่องน่ารู้...กัญชาทางการแพทย์ กัญชงพืชเศรษฐกิจ 0115547008787 บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จ ากดั 498,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0115547008787 บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จ ากดั 640414173970 
บจ.พศ. 

106/2564 
19/04/2564 498,000.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64047190461 

3. ช่ือโครงการ จ้างกิจกรรมเฝ้าระวังและติดตามการด าเนินงานการสร้างความรอบรูด้้านผลิตภณัฑส์ุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 500,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 500,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
กิจกรรมเฝ้าระวังและติดตามการด าเนินงานการสร้างความรอบรูด้้านผลิตภณัฑ์ 

สุขภาพ 
0105551006726 บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 500,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0105551006726 บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 640414198596 
บจ.พศ. 

107/2564 
22/04/2564 500,000.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

64047257678 

จ้างท าตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

800.00 บาท 

800.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 
รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3100400789021 จ.ช่ืนพาณิชย์  800.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100400789021 จ.ช่ืนพาณิชย์ 640414238922 
บจ.พศ. 

108/2564 
23/04/2564 800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 หมายเหตุ  :  วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต  ากว่า 5,000 บาท  

 



 

ข้อมูลสาระส าคญัในสญัญา 
1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

64047450376 

จ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 4,600.00 บาท 

4,600.00 บาท 

6. รายช่ือผูเ้สนอราคา มีดังนี ้

 
รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 เหมาซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน ๒ รายการ รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3102000512376 นาย พงศกร  เรืองมาก 4,600.00 

7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก 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 640514012173 
บจ.พศ. 

109/2564 
03/05/2564 4,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 
หมายเหตุ  :  วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต  ากว่า 5,000 บาท  



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64057206280 

3. ช่ือโครงการ จ้างท ากิจกรรมประชาสมัพันธ์องค์ความรู้และเครื่องมือการสร้างความรอบรู้ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 500,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 499,690.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
งานจ้างท ากิจกรรมประชาสมัพันธ์องค์ความรู้และเครื่องมือการสร้างความรอบรู้ของ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ประชาชน 
0105554064026 บริษัท โคอะ-ฉะ มีเดีย(ประเทศไทย) จ ากัด 499,690.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0105554064026 
บริษัท โคอะ-ฉะ มีเดีย(ประเทศไทย) 

จ ากัด 
640514172269 

บจ.พศ. 

110/2564 
17/05/2564 499,690.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

64057210394 

จ้างผลิตและติดตั้งป้ายไวนลิ โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง 15,943.00 บาท 

15,943.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 งานจ้างผลิตและติดตั้งป้ายไวนิล 0125555007344 บริษัท เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ จ ากัด 15,943.00 

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 ด์

เซอร์วิส จ ากดั 
640514224260 

บจ.พศ. 

111/2564 
19/05/2564 15,943.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64057285249 

3. ช่ือโครงการ จ้างกิจกรรมวเิคราะห์ผลการวจิัยประเมินการด าเนินงานตามเกณฑชุ์มชนองค์กรความรอบรู้ดา้นผลิตภัณฑส์ุขภาพ ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 350,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 350,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
กิจกรรมวเิคราะห์ผลการวิจยัประเมินการด าเนินงานตามเกณฑ์ชุมชนองค์กรความ 

รอบรู้ด้านผลติภณัฑส์ุขภาพ ปี ๒๕๖๔ 
0145563001902 บริษัท ใจดี มีเดีย 149 จ ากัด 350,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0145563001902 บริษัท ใจดี มีเดีย 149 จ ากัด 640514258378 
บจ.พศ. 

112/2564 
21/05/2564 350,000.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64057310475 

3. ช่ือโครงการ จ้างออกแบบ ผลิต และเผยแพรส่ือ่โปสเตอร์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางอันตรายที่ผดิกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 500,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 28.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
งานจ้างออกแบบ ผลิต และเผยแพร่สื่อโปสเตอร์ผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอางอันตรายที่ผิดก 

ฎหมาย 
0115547008787 บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จ ากดั 498,400.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0115547008787 บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จ ากดั 640514281609 
บจ.พศ. 

113/2564 
24/05/2564 498,400.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

64057351224 

จ้างเหมาปฏบิัติงานโสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

87,960.00 บาท 

21,990.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
งานจ้างเหมาปฏิบตัิงานโสตทัศนูปกรณ์ ตั้งแตเ่ดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน 

๒๕๖๔ รวม ๔ งวด จ านวน ๑๐ รายการ 
3120100671458 นายทวชา  เพชรบุญยัง 87,960.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120100671458 นายทวชา  เพชรบุญยัง 640514314030 
บจ.พศ. 

114/2564 
25/05/2564 87,960.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน    

2.เลขท่ีโครงการ   

3. ชื่อโครงการ    

4. งบประมาณ   

5. ราคากลาง   

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 
 
 

    

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษ ี

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

 
 

        

 

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2564  ไม่มีค่ำใช่จ่ำยกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2564 ไม่มีค่ำใช่จ่ำยกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2564 ไม่มีค่ำใช่จ่ำยกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64057362130

จ้างเสริมผนังกั้นห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,655.00 บาท

17,655.00 บาท

0105555131347 บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด 17,655.00งานจ้างเสริมผนังกั้นห้อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105555131347 บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด 640514311725 บจส. 181/2564 24/05/2564 17,655.00 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

64057249603

จ้างทำตรายาง  34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,470.00 บาท

7,470.00 บาท

3100400789021 ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์ 7,470.00ทำตรายาง  34 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100400789021 ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์ 640514257425 บจ.ว.88/2564 19/05/2564 7,470.00 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

64057451027

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52,000.00 บาท

52,000.00 บาท

1909800879960 นางสาวสาธิดา และตี 52,000.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป และการ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800879960 นางสาวสาธิดา และตี 640514376913
บจ.สมพ.

145/2564
27/05/2564 52,000.00 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

64067035839

จ้างนิติกร เพื่อช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,000.00 บาท

60,000.00 บาท

1409901439145 นางสาวสุจิตราภรณ์ โพธิ์ศรี 60,000.00จ้างนิติกร เพื่อช่วยปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1409901439145 นางสาวสุจิตราภรณ์ โพธิ์ศรี 640614029591
บจ.สมพ.

146/2564
27/05/2564 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

64057206986

จ้างจัดทำและตรวจสอบเบืื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่ายเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

124,500.00 บาท

124,500.00 บาท

3120100068999 นางสาวสตพร  คงผึ้ง 124,500.00จัดทำและตรวจสอบเบืื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่ายเงิน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100068999 นางสาวสตพร  คงผึ้ง 640514172740 สนบ.จ146/2564 03/05/2564 124,500.00 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

64057207238

จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

62,350.00 บาท

62,350.00 บาท

3100504265133 นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดศรี 62,350.00จัดทำเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100504265133 นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดศรี 640514173138
สนบ.จ.

147/2564
03/05/2564 62,350.00 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

64057207671

จ้างจัดทำงานด้านสารบรรณ เอกสารประกอบการประชุมและงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

58,000.00 บาท

58,000.00 บาท

1729900176229 นายฉัตรชัย  อินทร์ทอง 58,000.00จัดทำงานด้านสารบรรณ เอกสารประกอบการประชุมและงานด้านพัสดุ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1729900176229 นายฉัตรชัย  อินทร์ทอง 640514173338
สนบ.จ.

148/2564
03/05/2564 58,000.00 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

64057207883

จ้างจัดข้อมูลการติดตามประเมินผลด้านการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

141,350.00 บาท

141,350.00 บาท

1939900020341 นางสาวชยาภา  ไชยศรี 141,350.00จัดข้อมูลการติดตามประเมินผลด้านการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1939900020341 นางสาวชยาภา  ไชยศรี 640514173848
สนบ.จ.

149/2564
03/05/2564 141,350.00 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

64057208346

จ้างจัดทำข้อมูลทะเบียนตำรับยาแบบ e-submission โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

129,950.00 บาท

129,950.00 บาท

1939900145011 นางสาวศุภวรรณ  เรืองพุฒ 129,950.00จัดทำข้อมูลทะเบียนตำรับยาแบบ e-submission1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1939900145011 นางสาวศุภวรรณ  เรืองพุฒ 640514173895
สนบ.จ.

150/2564
03/05/2564 129,950.00 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

64057208412

จ้างจัดทำข้อมูลในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

129,500.00 บาท

129,500.00 บาท

1529900673615 นางสาวนันณภัชสรณ์   กามะ 129,500.00จัดทำข้อมูลในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นนวัตกรรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900673615 นางสาวนันณภัชสรณ์   กามะ 640514173940
สนบ.จ.

151/2564
03/05/2564 129,500.00 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

64057208498

จ้างจัดทำและสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,000.00 บาท

90,000.00 บาท

1129900176593 นางสาวชนาภรณ์  เดชคง 90,000.00
จัดทำและสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและ

คาบเกี่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900176593 นางสาวชนาภรณ์  เดชคง 640514173966
สนบ.จ.

152/2564
03/05/2564 90,000.00 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

64057208538

จ้างจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,750.00 บาท

80,750.00 บาท

1239900115321 นางสาวพุทธพร  กนกอังกูร 80,750.00จัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1239900115321 นางสาวพุทธพร  กนกอังกูร 640514173998
สนบ.จ.

153/2564
03/05/2564 80,750.00 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

64057208584

จ้างจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

79,150.00 บาท

79,150.00 บาท

1601200104997 นางสาวสุดารัตน์  น้ำจันทร์ 79,150.00
จัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและ

คาบเกี่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1601200104997 นางสาวสุดารัตน์  น้ำจันทร์ 640514174097
สนบ.จ.

154/2564
03/05/2564 79,150.00 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

64057208727

จ้างจัดทำและสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,250.00 บาท

80,250.00 บาท

1909900252896 นางสาวรมณีย์  คังฆะสุวรรณ 80,250.00
จัดทำและสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและ

คาบเกี่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909900252896 นางสาวรมณีย์  คังฆะสุวรรณ 640514174113
สนบ.จ.

155/2564
03/05/2564 80,250.00 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

64057208748

จ้างจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

79,500.00 บาท

79,500.00 บาท

1102002213230 นางสาวนันทิชา  โสมนัส 79,500.00จัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102002213230 นางสาวนันทิชา  โสมนัส 640514174128
สนบ.จ.

156/2564
03/05/2564 79,500.00 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

64057208774

จ้างจัดทำคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

83,875.00 บาท

83,875.00 บาท

3110100924798 นางสาวสิริเพ็ญ  ทองเพ็ชร 83,875.00
จัดทำคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์และบันทึกข้อมูลใน

ฐานข้อมูล
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3110100924798 นางสาวสิริเพ็ญ  ทองเพ็ชร 640514174146
สนบ.จ.

157/2564
03/05/2564 83,875.00 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

64057216446

จ้างจัดทำข้อมูลและประสานงานเพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

69,650.00 บาท

69,650.00 บาท

1103702411469 นางสาวปณิตา  พันธ์ทอง 69,650.00
จัดทำข้อมูลและประสานงานเพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัต

กรรมและคาบเกี่ยว
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103702411469 นางสาวปณิตา  พันธ์ทอง 640514180651
สนบ.จ.

158/2564
03/05/2564 69,650.00 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

64057218147

จ้างจัดทำข้อมูบเพื่อสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตคำขอผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

69,650.00 บาท

69,650.00 บาท

1199900474110 นายกิตจ์ณุพงษ์  เฉลยศิลป์ 69,650.00
จัดทำข้อมูบเพื่อสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตคำขอผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและ

คาบเกี่ยว
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1199900474110 นายกิตจ์ณุพงษ์  เฉลยศิลป์ 640514182842
สนบ.จ.

159/2564
03/05/2564 69,650.00 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

64057220484

จ้างจัดทำข้อมูลและประสานงานเพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยวผ่านระบบ consultation e-service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

69,650.00 บาท

69,650.00 บาท

1100200926443 นางสาวชวิศา  พยัคฆพันธ์ 69,650.00
จัดทำข้อมูลและประสานงานเพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัต

กรรมและคาบเกี่ยวผ่านระบบ consultation e-service
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200926443 นางสาวชวิศา  พยัคฆพันธ์ 640514185367
สนบ.จ.

160/2564
03/05/2564 69,650.00 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

64057224101

จ้างจ้ดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

150,000.00 บาท

1929900490240 นายพีรณัฐ  ชัยเพชร 150,000.00จ้ดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1929900490240 นายพีรณัฐ  ชัยเพชร 640514194238
สนบ.จ.

161/2564
03/05/2564 150,000.00 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

64067437756

จ้างประเมินทะเบียนตำรับยาและประเมินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

120,000.00 บาท

3639800096182 นางพรนรี  กิตติวรรณโชติ 120,000.00ประเมินทะเบียนตำรับยาและประเมินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3639800096182 นางพรนรี  กิตติวรรณโชติ 640614359303
สนบ.จ.

162/2564
03/05/2564 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

64057173372

จ้างจัดทำงานด้านการบริหารและบริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

125,000.00 บาท

125,000.00 บาท

3120600229720 บงกช เอี่ยมจำรูญ 125,000.00
การจ้างจัดทำงานด้านการบริหารและบริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เบ็ดเสร็จ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120600229720 บงกช เอี่ยมจำรูญ 640514149426
สนบ.จ

163/2564
03/05/2564 125,000.00 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

64057173554

จ้างจัดทำงานด้านพัฒนาการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์และงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

125,750.00 บาท

125,750.00 บาท

3100203543410 น.ส.ศิรประภา วีรแพทยโกศล 125,750.00การจ้างจัดทำงานด้านพัฒนาการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์และงานประชาสัมพันธ์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100203543410 น.ส.ศิรประภา วีรแพทยโกศล 640514149962
สนบ.จ

164/2564
03/05/2564 125,750.00 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

64057173825

จ้างจัดทำงานด้านเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

125,000.00 บาท

125,000.00 บาท

3129900131952 น.ส.ฐิติมาพร สุนทรนันท์ 125,000.00
การจ้างจัดทำงานด้านเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

เงิน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3129900131952 น.ส.ฐิติมาพร สุนทรนันท์ 640514150753
สนบ.จ

165/2564
03/05/2564 125,000.00 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

64057174107

จ้างจัดทำงานด้านพัฒนาระบบและระบบคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

124,350.00 บาท

124,350.00 บาท

3120500029915 น.ส.จารุวรรณ เจริญทรัพยานันต์ 124,350.00การจ้างจัดทำงานด้านพัฒนาระบบและระบบคุณภาพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120500029915 น.ส.จารุวรรณ เจริญทรัพยานันต์ 640514153560
สนบ.จ

166/2564
03/05/2564 124,350.00 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

64057174546

จ้างจัดทำงานด้านพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

117,350.00 บาท

117,350.00 บาท

1129900049796 น.ส.วัลลยา พันธุโพธิ์ 117,350.00การจ้างจัดทำงานด้านพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900049796 น.ส.วัลลยา พันธุโพธิ์ 640514157853
สนบ.จ

167/2564
03/05/2564 117,350.00 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

64057174716

จ้างจัดทำงานด้านพัสดุและให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

82,000.00 บาท

82,000.00 บาท

1101401792208 นายลลิต อยู่เย็น 82,000.00การจ้างจัดทำงานด้านพัสดุและให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางโทรศัพท์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101401792208 นายลลิต อยู่เย็น 640514158503
สนบ.จ

168/2564
03/05/2564 82,000.00 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

64057175019

จ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

88,400.00 บาท

88,400.00 บาท

1100200982955 อรมณี ชาคำสัย 88,400.00การจ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200982955 อรมณี ชาคำสัย 640514161561
สนบ.จ

169/2564
03/05/2564 88,400.00 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

64057175144

จ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

83,850.00 บาท

83,850.00 บาท

3100902420317 นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ 83,850.00การจ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100902420317 นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ 640514174852
สนบ.จ

170/2564
03/05/2564 83,850.00 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

64057175415

จ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

84,200.00 บาท

84,200.00 บาท

1103702180602 ธนัชพร ชาติวงษ์ 84,200.00การจ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103702180602 ธนัชพร ชาติวงษ์ 640514175487
สนบ.จ

171/2564
03/05/2564 84,200.00 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

64057175721

จ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87,200.00 บาท

87,200.00 บาท

1269900153851 ปภาวี พึ่งพินิจ 87,200.00การจ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1269900153851 ปภาวี พึ่งพินิจ 640514176729
สนบ.จ

172/2564
03/05/2564 87,200.00 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

64057175874

จ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

69,750.00 บาท

69,750.00 บาท

1579900740606 อโนทัย แก้วตา 69,750.00การจ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1579900740606 อโนทัย แก้วตา 640514177877
สนบ.จ

173/2564
03/05/2564 69,750.00 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

64057412038

จ้างศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ มาตรการควบคุมกำกับดูแลสถานที่ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

250,000.00 บาท

250,000.00 บาท

0993000390440 สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 250,000.00
การจ้างศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ มาตรการควบคุมกำกับดูแลสถานที่ด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0993000390440
สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศ

ไทย
640514344638

สนบ.จ

174/2564
03/05/2564 250,000.00 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

64067161314

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมู฿ล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,100.00 บาท

12,100.00 บาท

1100702418061 นายสุรเชษฐ์  แซ่ล้อ 12,100.00จัดทำข้อมูล ประเมินข้อมู฿ล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100702418061 นายสุรเชษฐ์  แซ่ล้อ 640614130664 สนบ.จ175/2564 13/05/2564 12,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64067140569

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,100.00 บาท

12,100.00 บาท

1103100463428 นายวินวิทย์  จิรดิลก 12,100.00จัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103100463428 นายวินวิทย์  จิรดิลก 640614129962
สนบ.จ.

176/2564
13/05/2564 12,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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