
ราคาทีเ่สนอ
2,354.00                                   

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

1 3100700758678 ฐาปนยี์ แอร์ เซอร์วิส โดย 
นางแพรวพรรณ เจริญสุข

- ตสน.จ.4/2564 7 ม.ค.64              2,354.00 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

จา้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3100700758678 ฐาปนีย ์แอร์ เซอร์วิส โดย นางแพรวพรรณ เจริญสขุ

หมายเหต ุ: วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน       .....ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มตรวจสอบภายใน).........................................................
2. เลขที่โครงการ  ...............................................................................................................................................................................
3. ชื่อโครงการ     ......จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ.........................................................................................................................................................................
4. งบประมาณ    ......................................2,354.................................................................................บาท
5. ราคากลาง      .....................................2,354.................................................................................บาท

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ
781.10                                      

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

1 3740300358499 ร้านวิริยะ โดย นายชูธนา ติย
ภมูิ

- ตสน.จ.5/2564 19 ม.ค.64                781.10 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

จา้งท าตรายาง 3740300358499 ร้านวิริยะ โดย นายชธูนา ตยิภมูิ

หมายเหต ุ: วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน       .....ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มตรวจสอบภายใน).........................................................
2. เลขที่โครงการ  ...............................................................................................................................................................................
3. ชื่อโครงการ     ......จา้งท าตรายาง........................................................................................................................................................................
4. งบประมาณ    ......................................781.10.................................................................................บาท
5. ราคากลาง      .....................................781.10.................................................................................บาท

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ
2,000.00                                   

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

1 '3120101221456 นายฉลอง สัมมาขันธ์ สธ 1014/17 13-ม.ค.-63              2,000.00 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไข      
ที่ก าหนด

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

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

นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 3120101221456 นายฉลอง สมัมาขนัธ์

หมายเหต ุ: วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ



ราคาทีเ่สนอ
1,284.00                                   

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

1 0103561006635 ห้างหุน้ส่วนจ ากดัวสุกอ๊ปปี้ สธ 1014/21 14-ม.ค.-64            1,284.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข       
ที่ก าหนด

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน        ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ    - 
3. ชื่อโครงการ       -
4. งบประมาณ     1,284 บาท
5. ราคากลาง       1,284 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากัดวสกุ๊อฟปี้ 0103561006635 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

63127288451

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

642,600.00 บาท

642,600.00 บาท

0107546000377 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 642,600.00จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107546000377
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด

(มหาชน)
640102000332 3/2564 08/01/2564 640,000.00 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

63127297428

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5,000,000.00 บาท

5,000,000.00 บาท

0105536140107 บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 4,895,000.00
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1

0105537100478 บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จำกัด 4,754,922.00

0105538046809 บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จำกัด 4,965,593.46

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105537100478 บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จำกัด 640201005013 4/2564 29/01/2564 4,754,922.00 ส่งงานครบถ้วน

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

64027017143

ซื้อหนังสืออ้างอิงวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

113,095.00 บาท

113,095.00 บาท

0113534001400 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกเคมาร์ท 113,095.00ซื้อหนังสืออ้างอิงวิชาการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0113534001400 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกเคมาร์ท 640214177899 บซ.กยผ.11/64 29/01/2564 113,095.00 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

64017059286

จ้างซ่อมห้องน้ำผู้อำนวยการกองและห้องน้ำหญิงกองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,300.00 บาท

10,300.00 บาท

3102000512376 นายพงศกร  เรืองมาก 10,300.00
จ้างซ่อมห้องน้ำผู้อำนวยการกองและห้องน้ำหญิงกองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร

5 ชั้น 4
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102000512376 นายพงศกร  เรืองมาก 640114076535 บจ.กยผ.118/64 07/01/2564 10,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาที่เสนอ

2,247.00

เลขประจําตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทําสัญญา/

ผูเสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซื้อ ใบสังซื้อ

1 103561006638 หจก. วสุกอปป 1995 บจ.กยผ.119/64 08-ม.ค.-64 2,247.00 สงมอบงานครบถวน เปนผูมีคุณสมบัติตามทีเงือนไข

กําหนด

หมายเหตุ : วงเงินจัดซื้อ/จัดจาง ต่ํากวา 5,000 บาท

7. ผูที่ไดรับการคัดเลือก ไดแก

ลําดับ ชื่อผูขาย จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายชื่อผูเสนอราคา

หจก. วสุกอปป 1995 103561006638 หจก. วสุกอปป 1995

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน        สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ   -

3. ชื่อโครงการ     จางถายเอกสารและเขาเลมเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร Auditor and Lead Auditor ISO 

4. งบประมาณ     2,247                                                                                      บาท

5. ราคากลาง       2,247                                                                                     บาท



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017110738

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,457.00 บาท

5,457.00 บาท

0103561006638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุ ก๊อปปี้ 1995 5,457.00
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103561006638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุ ก๊อปปี้ 1995 640114127192 บจ.กยผ.120/64 08/01/2564 5,457.00 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

64017454991

จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

3710900585968 นางกุลนาถ ปทุมสูติ 50,000.00จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710900585968 นางกุลนาถ ปทุมสูติ 640114383968 บจ.กยผ.121/64 20/01/2564 50,000.00 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

64017415897

จ้างพิมพ์สมุดประจำตัวสำหรับผู้มีภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี-6พีพี (G6PD deficiency) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,600.00 บาท

99,600.00 บาท

0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดี

ไซน์
99,600.00จ้างพิมพ์สมุดประจำตัวสำหรับผู้มีภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี-6พีพี (G6PD deficiency)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษร

กราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
640114334851 บจ.กยผ.122/64 25/01/2564 99,600.00 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

64027110293

จ้างสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,200.00 บาท

22,200.00 บาท

3101400429840 นายถิระ ถาวรบุตร 22,200.00จ้างสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101400429840 นายถิระ ถาวรบุตร 640214148762 บจ.กยผ.123/64 25/01/2564 22,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาที่เสนอ

2,071.52

เลขประจําตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทําสัญญา/

ผูเสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซื้อ ใบสังซื้อ

1 103561006638 หจก. วสุกอปป 1995 บจ.กยผ.124/64 27-ม.ค.-64 2,071.52 สงมอบงานครบถวน เปนผูมีคุณสมบัติตามทีเงือนไข

กําหนด

หมายเหตุ : วงเงินจัดซื้อ/จัดจาง ต่ํากวา 5,000 บาท

7. ผูที่ไดรับการคัดเลือก ไดแก

ลําดับ ชื่อผูขาย จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายชื่อผูเสนอราคา

หจก. วสุกอปป 1995 103561006638 หจก. วสุกอปป 1995

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน        สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ   -

3. ชื่อโครงการ     จางถายเอกสารและเขาเลมแผนกํากับติดตามและประเมินผลฯป2564

4. งบประมาณ     2,071.52                                                                                      บาท

5. ราคากลาง       2,071.52                                                                                     บาท



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017504296

จ้างปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,000.00 บาท

36,000.00 บาท

3710900585968 นางกุลนาถ ปทุมสูติ 36,000.00ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710900585968 นางกุลนาถ ปทุมสูติ 640114406168 บจ.กยผ. 125/64 27/01/2564 36,000.00 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

64017536289

จ้างศึกษารูปแบบการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

149,000.00 บาท

149,000.00 บาท

3509900816480 นางสาวรสริน โอสถานันต์กุล 149,000.00จ้างศึกษารูปแบบการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3509900816480 นางสาวรสริน โอสถานันต์กุล 640214000515 บจ.กยผ.126/64 27/01/2564 149,000.00 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

64017544617

จ้างศึกษากฎระเบียบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาในประเทศอินโดนีเซีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

300,000.00 บาท

300,000.00 บาท

1101400871554 นางพลอยศรี ตันนิรันดร 300,000.00จ้างศึกษากฎระเบียบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาในประเทศอินโดนีเซีย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101400871554 นางพลอยศรี ตันนิรันดร 640314085218 บจ.กยผ.127/64 28/01/2564 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

64017355045

ซื้อหนังสืออ้างอิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,072.50 บาท

13,072.50 บาท

0105540091085 บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด 13,072.50ซื้อหนังสืออ้างอิง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105540091085 บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด 640114430099 บซ.กยผ.10/64 14/01/2564 13,072.50 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

64017180280

จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

0123546000225 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย 18,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0123546000225
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส
ซัพพลาย

640114143142 จ/10/2564 05/01/2564 18,000.00 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

64017087091

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,100.00 บาท

47,100.00 บาท

1129900041892 น.ส.ชื่นจิต ทองนพเก้า 47,100.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900041892 น.ส.ชื่นจิต ทองนพเก้า 640114073778 จ/11/2564 05/01/2564 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

64017090618

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

53,100.00 บาท

53,100.00 บาท

1101500177943 น.ส.อนุธิดา ปัตตานุสรณ์ 53,100.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101500177943 น.ส.อนุธิดา ปัตตานุสรณ์ 640114083493 จ/12/2564 05/01/2564 53,100.00 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

64017090704

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,500.00 บาท

40,500.00 บาท

3102100863979 นายโดม ขำสัมศักดิ์ 40,500.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102100863979 นายโดม ขำสัมศักดิ์ 640114083426 จ/13/2564 05/01/2564 40,500.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา  
1.หนวยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา กลุมกฎหมายอาหารละยา  
2.ลขทีไครงการ -  
3.ชืไอครงการ จຌางท าตรายางของจຌาหนຌาทีไ  
4.งบประมาณ 4,950.00 บาท  
5.ราคากลาง 4,950.00 บาท  
6.รายชืไอผูຌสนอราคา มีดังนีๅ  

ลขประจ าตัวผูຌสียภาษีอากร รายชืไอผูຌสนอราคา ราคาทีไสนอ 3100400789021 รຌาน จ.ชืไนพาณิชย์ 4,950.00  7.ผูຌทีไเดຌรับการคัดลือก เดຌก  
ล าดับ ลขประจ าตัว 

ผูຌสียภาษีอากร ชืไอผูຌขาย ลขคุมสัญญา 
฿นรบบ e-GP ลขทีไสัญญา/ 

฿บสัไงจຌาง วันทีไท าสัญญา/ 
฿บสัไงจຌาง จ านวนงิน สถานะสัญญา หตุผลทีไคัดลือก 

1 3100400789021 รຌาน จ.ชืไนพาณิชย์ - จ/14/2564 12/01/2564 4,950.00 สงงานตามก าหนด ป็นผูຌมีคุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไก าหนด  



ราคาทีเ่สนอ

253,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 0105538117803
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร 

จ ากัด
640214025375 บจ.พ.127/2564 8/1/2564 253,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64027031287

3. ชือ่โครงการ       เช่าสถานที่จัดเกบ็เอกสาร (ม.ค.64-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       253,000.00  บาท

5. ราคากลาง        253,000.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

เช่าสถานที่จัดเก็บเอกสาร (ม.ค.64-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด



ราคาทีเ่สนอ

1,558.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1909800669621 ร้าน กอ๊ปปี ้ปร้ิน - บจ.พ.127/2564 8/1/2564 1,558.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ร้าน ก๊อปปี ้ปร้ิน

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1909800669621

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

รายชือ่ผู้เสนอราคา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     -

3. ชือ่โครงการ       จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ        1,558.00  บาท

5. ราคากลาง         1,558.00 บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร



ราคาทีเ่สนอ

45,000.00

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

1 0125563030392
บริษัท สมาร์ท อินไซท์ ครีเอชัน่

 จ ากัด
640314110578 บจ.พ.129/2564 12/1/2564 45,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

จ้างจัดท าแนวทางการประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิก โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

0125563030392 บริษัท สมาร์ท อินไซท์ ครีเอชัน่ จ ากัด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64027077629
3. ชือ่โครงการ       จ้างจัดท าแนวทางการประเมนิเอกสารหลักฐานทางคลินกิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       45,000.00  บาท
5. ราคากลาง        45,000.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา



ราคาทีเ่สนอ
3,395.00

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

1 3100400789021 ร้าน จ.ชืน่พาณิชย์ - บจ.พ. 130/2564 12/1/2564 3,395.00 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

จ้างท าตรายาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3100400789021 ร้าน จ.ชืน่พาณิชย์

5. ราคากลาง        3,395.00  บาท

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     -
3. ชือ่โครงการ       จ้างท าตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       3,395.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ
8,525.76

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

1 0105539063308 บริษัท สยามยูนิแคร์ จ ากัด 640314109483 บซ.พ.5/2564 12/1/2564 8,525.76 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64037129502
3. ชือ่โครงการ       ซ้ือวัสดุงานบา้น/งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       8525.76  บาท
5. ราคากลาง        8525.76  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา
ซ้ือวัสดุงานบ้าน/งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0105539063308 บริษัท สยามยูนิแคร์ จ ากัด

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

64017262883

จ้างซ่อมแซมภายในห้องทำงานด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,520.00 บาท

38,520.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0125562025379 บริษัท อินดี้ธรรม จำกัด 38,520.00
ซ่อมแซมภายในห้องทำงานด่านอาหารและยาท่าเรือ

กรุงเทพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125562025379 บริษัท อินดี้ธรรม จำกัด 640114334421 บจด. 159/64 12/01/2564 38,520.00 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

64017272002

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,383.00 บาท

7,383.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 7,383.00ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองด่านอาหารและยา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 640114339427 บจด.160/64 12/01/2564 7,383.00 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

64027015902

ซื้อหนึกเครื่องถ่ายเอกสารของด่านอาหารและยาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,980.00 บาท

14,980.00 บาท

0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 14,980.00หมึกเครื่องถ่ายเอกสารของด่านอาหารและยาลาดกระบัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 640214012026 บซด.12/64 25/01/2564 14,980.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64027034898

จ้างพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,000.00 บาท

19,000.00 บาท

1129900248322 นายแมน  วงษ์สวัสดิ์ 19,000.00พนักงานขับรถยนต์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900248322 นายแมน  วงษ์สวัสดิ์ 640214029927 บจด.162/64 29/01/2564 19,000.00 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 63107379827 

3. ช่ือโครงการ จ้างประชาสมัพันธ์ข้อมูลเร่งด่วนผา่นสื่อมวลชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 481,500.00 บาท 

5. ราคากลาง 481,500.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ประชาสมัพันธ์ข้อมูลเร่งด่วนผ่านสื่อมวลชน 0105532039223 บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ด จ ากัด 481,500.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0105532039223 บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ด จ ากัด 631114099613 บจ.พศ.51/2564 10/11/2563 481,500.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127048421 

3. ช่ือโครงการ จ้างท ากิจกรรมพัฒนาชุดข้อมลู (Data set) เพื่อสนับสนุนการสรา้งความรอบรูด้้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 500,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 500,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

การจ้างท ากิจกรรมพัฒนาชุดข้อมลู (Data set) เพื่อ 
สนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
จ านวน ๓ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

0145563001902 บริษัท ใจดี มีเดีย 149 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 0145563001902 บริษัท ใจดี มีเดีย 149 จ ากัด 631214099943 บจ.พศ.57/2564 08/12/2563 500,000.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127142915 

3. ช่ือโครงการ จ้างพิมพ์แผ่นพลิกการใช้ยาสมเหตุผล (RDU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 498,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 498,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

พิมพ์แผ่นพลิกการใช้ยาสมเหตผุล (RDU) รายละเอยีดตาม 
เอกสารแนบ 

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 631214181130 บจ.พศ.58/2564 15/12/2563 498,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา 

63127356582 

จ้างท าตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

1,170.00 บาท 

1,170.00 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ 3100400789021 จ.ช่ืนพาณิชย์  1,170.00 

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 631214296637 บจ.พศ.59/2564 23/12/2563 1,170.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จ้าง ต  ากว่า 5,000 บาท 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127390325 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสื่อสารองค์กร จ านวน ๘ รายการ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 179,280.00 บาท 

5. ราคากลาง 19,920.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

เหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสื่อสารองค์กร จ านวน ๘ รายการ 
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวม ๙ งวด 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

3129900041198 นางสาว นะรารัตน์  แสนสุข 179,280.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3129900041198 นางสาว นะรารัตน์  แสนสุข 631214390710 บจ.พศ.60/2564 30/12/2563 179,280.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127390160 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 65,970.00 บาท 

5. ราคากลาง 21,990.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

เหมาปฏบิัติงานโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน ๑๑ รายการ ตั้งแต่ 
เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๓ งวด ราย 
ละเอียดตามเอกสารแนบ 

3120100671458 นาย ทวชา  เพชรบุญยัง 65,970.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120100671458 นาย ทวชา  เพชรบุญยัง 631214390988 บจ.พศ.61/2564 30/12/2563 65,970.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127389402 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 100,020.00 บาท 

5. ราคากลาง 16,670.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

เหมาปฏบิัติงานโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน ๙ รายการ ตั้งแต่ 
เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ รวม ๖ งวด ราย 
ละเอียดตามเอกสารแนบ 

1103701429135 นาย ธัญพิสิษฐ์  วัชรเสว ี 100,020.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1103701429135 นาย ธัญพิสิษฐ์  วัชรเสว ี 631214391664 บจ.พศ.62/2564 30/12/2563 100,020.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127390266 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 117,840.00 บาท 

5. ราคากลาง 19,640.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

เหมาปฏบิัติงานโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน ๗ รายการ ตั้งแต่ 
เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ รวม ๖ งวด ราย 
ละเอียดตามเอกสารแนบ 

1100200635767 นาย ชัยภัทร  เปมะวภิาต 117,840.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1100200635767 นาย ชัยภัทร  เปมะวภิาต 631214391392 บจ.พศ.63/2564 30/12/2563 117,840.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127390223 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 149,850.00 บาท 

5. ราคากลาง 16,650.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

เหมาปฏบิัติงานโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน ๑๐ รายการ ตั้งแต่ 
เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวม ๙ งวด ราย 
ละเอียดตามเอกสารแนบ 

1129900119565 นาย ฐิติพันธ์ุ  มังกรงาม 149,850.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1129900119565 นาย ฐิติพันธ์ุ  มังกรงาม 631214391841 บจ.พศ.64/2564 30/12/2563 149,850.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127390302 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสื่อสารองค์กร จ านวน ๙ รายการ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 131,400.00 บาท 

5. ราคากลาง 14,600.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

เหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสื่อสารองค์กร จ านวน ๙ รายการ 
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวม ๙ งวด 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

1100200581209 นางสาว เกศินี  ใจปลื้ม 131,400.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1100200581209 นางสาว เกศินี  ใจปลื้ม 631214398462 บจ.พศ.65/2564 30/12/2563 131,400.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127390372 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสื่อสารองค์กร จ านวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 114,120.00 บาท 

5. ราคากลาง 12,680.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

เหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสื่อสารองค์กร จ านวน ๑๐ รายการ 
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวม ๙ งวด 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

1449900395471 นาย ก้องภพ  แก้วประภา 114,120.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1449900395471 นาย ก้องภพ  แก้วประภา 631214399275 บจ.พศ..66/2564 30/12/2563 114,120.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127390606 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบรโิภค จ านวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 36,900.00 บาท 

5. ราคากลาง 12,300.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบรโิภค 
จ านวน ๗ รายการ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 
๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

1100201140125 นางสาว ธัญสดุา  งอกนาวัง 36,900.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1100201140125 นางสาว ธัญสดุา  งอกนาวัง 631214391951 บจ.พศ.67/2564 30/12/2563 36,900.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127390508 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาเครือข่าย จ านวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 140,940.00 บาท 

5. ราคากลาง 15,660.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาเครือข่าย จ านวน ๖ 
รายการ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

1100500375973 นางสาว ชลิตา  ใจสมคัร 140,940.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1100500375973 นางสาว ชลิตา  ใจสมคัร 631214391784 บจ.พศ.69/2564 30/12/2563 140,940.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127390539 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาเครือข่าย จ านวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 157,500.00 บาท 

5. ราคากลาง 17,500.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาเครือข่าย จ านวน ๗ 
รายการ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

3100201451348 นางสาว ภควดี  เจริญทิพย ์ 57,500.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100201451348 นางสาว ภควดี  เจริญทิพย ์ 631214391948 บจ.พศ.70/2564 30/12/2563 157,500.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127390421 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาเครือข่าย จ านวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 115,470.00 บาท 

5. ราคากลาง 12,830.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาเครือข่าย จ านวน ๖ 
รายการ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

1440600228651 นางสาว กรัตเพชร  วงษ์ชาร ี 115,470.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1440600228651 นางสาว กรัตเพชร  วงษ์ชาร ี 631214391619 บจ.พศ.71/2564 30/12/2563 115,470.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127381682 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบ จ านวน ๖ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 127,170.00 บาท 

5. ราคากลาง 14,130.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

เหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบ จ านวน ๖ รายการ 
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวม ๙ งวด 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

1160400160649 นางสาว ทัศนีย์  มีมอญ 127,170.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1160400160649 นางสาว ทัศนีย์  มีมอญ 631214392226 บจ.พศ.72/2564 30/12/2563 127,170.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127381397 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบ จ านวน ๗ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 123,300.00 บาท 

5. ราคากลาง 13,700.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

เหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบ จ านวน ๗ รายการ 
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวม ๙ งวด 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

1759900289015 นาย วีรภัทร  เหล่าเขตกิจ 123,300.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1759900289015 นาย วีรภัทร  เหล่าเขตกิจ 631214392094 บจ.พศ.73/2564 30/12/2563 123,300.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127388432 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน ๑๐ รายการ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 241,200.00 บาท 

5. ราคากลาง 26,800.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

เหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน ๑๐ รายการ 
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวม ๙ งวด 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

3120101021180 นางสาว เบ็ญจมาศ  พันทว ี 241,200.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120101021180 นางสาว เบ็ญจมาศ  พันทวี 631214403711 บจ.พศ.74/2564 30/12/2563 241,200.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127388497 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 140,850.00 บาท 

5. ราคากลาง 15,650.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

เหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน ๘ รายการ 
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวม ๙ งวด 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

1319900232483 นางสาว ปิยาพัชร สีดา 140,850.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1319900232483 นางสาว ปิยาพัชร สีดา 631214406536 บจ.พศ.75/2564 30/12/2563 140,850.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127388349 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 125,550.00 บาท 

5. ราคากลาง 13,950.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

เหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน ๘ รายการ 
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวม ๙ งวด 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

3120100692111 นายสมมาตร์ หอมจ าปา 125,550.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120100692111 นายสมมาตร์ หอมจ าปา 631214408447 บจ.พศ.76/2564 30/12/2563 125,550.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127388770 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 91,530.00 บาท 

5. ราคากลาง 10,170.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

เหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน ๘ รายการ 
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวม ๙ งวด 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

3100200838745 นางนวลพรรณ  สุขสันต์รุ่งเรือง 91,530.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100200838745 นางนวลพรรณ  สุขสันต์รุ่งเรือง 631214392095 บจ.พศ.77/2564 30/12/2563 91,530.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

63127385038 เหมาปฏิบัติงานของกลุ่มสารสนเทศ 

จ านวน ๗ รายการ 50,610.00 บาท 

16,870.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๗ รายการ 
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ 

3640600065871 นางสาว รมิดา ธนธนวัฒน ์ 50,610.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3640600065871 นางสาว รมิดา ธนธนวัฒน ์ 631214400808 บจ.พศ.78/2564 30/12/2563 50,610.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127384727 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 159,750.00 บาท 

5. ราคากลาง 17,750.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๗ รายการ 
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ รายละเอยีด 
ตามเอกสารแนบ 

3120300064482 นาย วริทธิ์พล ชุนหสุวรรณ 159,750.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120300064482 นาย วริทธิ์พล ชุนหสุวรรณ 631214392202 บจ.พศ.79/2564 30/12/2563 159,750.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127387409 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 153,090.00 บาท 

5. ราคากลาง 17,010.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๗ รายการ 
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ รายละเอยีด 
ตามเอกสารแนบ 

3671000159719 นาย อาทิตย์ รุ่งรัตน ์ 153,090.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3671000159719 นาย อาทิตย์ รุ่งรัตน ์ 631214404581 บจ.พศ.80/2564 30/12/2563 153,090.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127383748 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 39,990.00 บาท 

5. ราคากลาง 13,330.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๕ รายการ 
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ 

1103000053708 นางสาวณัชชากร  ผรณจินดา 39,990.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1103000053708 นางสาวณัชชากร  ผรณจินดา 631214403980 บจ.พศ.81/2564 30/12/2563 39,990.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127383319 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 76,800.00 บาท 

5. ราคากลาง 12,800.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๘ รายการ 
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถนุายน ๒๕๖๔ รวม ๖ งวด 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

1330400431101 นางสาวสุธิดา  บุตทะนา 76,800.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1330400431101 นางสาวสุธิดา  บุตทะนา 631214403709 บจ.พศ.82/2564 30/12/2563 76,800.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63127387316 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๑๑ รายการ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 22,200.00 บาท 

5. ราคากลาง 22,200.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๑๑ 
รายการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ 

1101401982341 นางสาว ภัทรภร  สุขห่วง 22,200.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1101401982341 นางสาว ภัทรภร  สุขห่วง 631214399887 บจ.พศ.83/2564 30/12/2563 22,200.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64017037431 

3. ช่ือโครงการ จ้างจัดท าชุดรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบรโิภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจยัเสีย่งต่อโรคไมต่ิดต่อเรื้อรงั (NCDs) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 500,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 499,500.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างจัดท าชุดรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้ เพื่อลดปัจจัยเสีย่งต่อ 
โรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง ( ์NCDs) 

0115547008787 บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จ ากดั 499,500.00 

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 640114058634 บจ.พศ.84/2564 07/01/2564 499,500.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

64017043536 

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 40,500.00 บาท 

0.23 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  รวม ๒ เครื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม 
๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวม ๙ เดือนโดยคิดจาก 
มิเตอร์ในเครื่องถ่ายเอกสารตามจริง หน้าละ ๐.๒๓ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 40,500.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

640114077953 บจ.พศ.85/2564 08/01/2564 40,500.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64017123053 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบรโิภค จ านวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 11,700.00 บาท 

5. ราคากลาง 11,700.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

เหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบรโิภค 
จ านวน ๗ รายการ ตั้งแต่วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี 
๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 

1620400197670 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ชนิดา  พานทอง 11,700.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1620400197670 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ชนิดา  พานทอง 640114103401 บจ.พศ.86/2564 08/01/2564 11,700.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

63127382712 

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 15,550.00 บาท 

15,550.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบ 

3120200217708 พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลาย 15,550.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120200217708 พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลาย 631214334706 บซ.พศ.5/2564 24/12/2563 15,550.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

64017264158 

ซื้อวัสดุส านักงาน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 14,733.90 บาท 

14,733.90 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

วัสดุส านักงาน จ านวน ๘ รายการ รายละเอียดตามเอกสาร 
แนบ 

3100400789039 กิจทวีทรัพย์ 
 

14,733.90 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
 

ช่ือผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100400789039 กิจทวีทรัพย์  640114257293 บซ.พศ.6/2564 19/01/2564 14,733.90 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  64017401116 

3. ชื่อโครงการ   เช่าเครื่องถ่าย จ านวน 1 เครื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  21,000 .00 บาท 

5. ราคากลาง  21,000 .00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 เช่าเครื่องถ่าย จ านวน 1 เครื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 
2564   

10091220111638 บริษัท เอส.ดี.พี.เซลส์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด 

 

21,000 .00 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษ ี

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 10091220111638 บริษัท เอส.ดี.พี.เซลส์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด 

 

640114325840 คบ.จ.32/2564 5 มค. 64 21,000 .00 จัดท าสัญญ/PO 

แล้ว 
ผู้มีประสบการ์เหมาะสม
ลักษณะงาน 



 

 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  64027208056 

3. ชื่อโครงการ   จ้างเดินท่อร้อยสายไฟ (เพ่ิมวงจร)     โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  75,000 .00 บาท 

5. ราคากลาง  75,000 .00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเดินท่อร้อยสายไฟ (เพ่ิมวงจร)      3102000512376 นายพงศกร เรืองมาก  
 

15,000 

 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษ ี

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3102000512376 นายพงศกร เรืองมาก   640214173544 คบ.จ 33/2564 26 มค. 64 15,000.00 ส่งงานคบถ้วน ผู้มีประสบการ์เหมาะสม
ลักษณะงาน 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  64017528337 

3. ชื่อโครงการ   จ้างท างานด้านการจัดการข้อมูลผลการด าเนินการและ ข้อเสนอแนะจากส่วนภูมิภาค เดือนกพ.64 - มีค.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  41,000 .00 บาท 

5. ราคากลาง  41,000 .00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างท างานด้านการจัดการข้อมูลผลการด าเนินการและ 
ข้อเสนอแนะจากส่วนภูมิภาค  เดือนกพ. - มีค.64  

1779800051483 นางสาวระวีวรรณ ปรานพรม  41,000 

 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษ ี

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1779800051483 นางสาวระวีวรรณ ปราน
พรม 

640114424503 คบ.จ 34/2564 28 มค. 64 21,000.00 จัดท าสัญญา/PO 
แล้ว 

ผู้มีประสบการ์เหมาะสม
ลักษณะงาน 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  64017222911 

3. ชื่อโครงการ   เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ EPSON  โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  39,700 .00 บาท 

5. ราคากลาง  39,700 .00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ EPSON 3101401150865 แอล พี เอ็น ซีสเต็มส์  39,700 

 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษ ี

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3101401150865 แอล พี เอ็น ซีสเต็มส์ 640114177639 คบ.ซ 3/2564 12 มค. 64 39,700.00 ส่งานครบถ้วน ผู้มีประสบการ์เหมาะสม
ลักษณะงาน 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017232885

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,010.40 บาท

35,010.40 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100400789039 กิจทวีทรัพย์ 35,010.40อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100400789039 กิจทวีทรัพย์ 640114186015 บซส. 4/2564 13/01/2564 35,010.40 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 ประกาศราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ส.3/54 อ. 
4. งบประมาณ 1,605.00 บาท 
5. ราคากลาง 1,605.00 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 
เลขประจ าตััผผู้เสยภาาียอารร ราภชื่อผู้เสนอราคา ราคาทย่เสนอ 

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 1,605.00 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ล าดับ เลขประจ าตััผ 

ผู้เสยภาาียอารร 
ชื่อผู้รับจ้าง เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 
เลขทย่สัญญา/

ใบสั่งจ้าง 
ผันทย่ท าสัญญา/

ใบสั่งจ้าง 
จ านผนเงิน สถานะสัญญา เหตุัผลทย่คัดเลือร 

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส - บจส.133/2564 6/01/2564 1,605.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนด 

 
 

หมาภเหตุั : ผงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ั ารผ่า 5,000 บาท 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017281031

จ้างจ้างเหมาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป นายกวีวัฒน์ กันทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,625.00 บาท

23,625.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1551000044886 นายกวีวัฒน์ กันทา 23,625.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1551000044886 นายกวีวัฒน์ กันทา 640114240930 บจส.134/2564 06/01/2564 23,625.00 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

64017239561

จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,500.00 บาท

40,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0123546000225 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย 40,500.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0123546000225 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส

ซัพพลาย

640114203511 บจส.135/2564 13/01/2564 40,500.00 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

64017382468

จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,000.00 บาท

36,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 36,000.00
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  1 เครื่อง  ระหว่างมกราคม -

กันยายน 2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน)

640114306740 บจ.ว.65/2564 14/01/2564 36,000.00 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

64017538914

ซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,771.00 บาท

37,771.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100400789039 กิจทวีทรัพย์ 37,771.00วัสดุสำนักงาน 19 รายการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100400789039 กิจทวีทรัพย์ 640114433201 บซ.ว. 4/2564 20/01/2564 37,771.00 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

64017296093

จ้างจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจ้ง เรื่อง การดำเนินการขออนุญาตสถานที่ ผลิตภัณฑ์และโฆษณา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภายใต้ พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

3120100101058 ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 8,000.00
จ้างจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจ้ง เรื่อง การดำเนินการขออนุญาตสถานที่ ผลิตภัณฑ์และ

โฆษณา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภายใต้ พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100101058 ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 640114237920
บจ.สมพ.

111/2564
04/01/2564 8,000.00 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

64017524512

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,000.00 บาท

40,000.00 บาท

0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 40,000.00เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ประจำปีงบประมาณ 25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107559000150
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน)
640114421350

บจ.สมพ.

112/2564
08/01/2564 40,000.00 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

64027199661

จ้างศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประเภทยาแผนไทย เพื่อใช้ในการจัดทำแนวทางในการประเมิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

100,000.00 บาท

1103702003999 นางสาววรรณิดา แก้วมาตย์ 100,000.00
จ้างศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประเภทยาแผนไทย

เพื่อใช้ในการจัดทำแนวทางในการประเมิน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103702003999 นางสาววรรณิดา แก้วมาตย์ 640214166888
บจ.สมพ.

113/2564
08/01/2564 100,000.00 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

64027439199

จ้างเพื่อศึกษาข้อมูลและจัดทำแนวทางในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประเภทยาพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

100,000.00 บาท

3409900351453 นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ 100,000.00
จ้างเพื่อศึกษาข้อมูลและจัดทำแนวทางในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประเภท

ยาพื้นบ้าน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3409900351453 นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ 640214366917
บจ.สมพ.

114/2564
14/01/2564 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

64027444498

จ้างจัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางในการพิจารณา และกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรสำหรับสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

100,000.00 บาท

3101501275767 นางสาวกาญจนา อิ่มศิลป์ 100,000.00
จ้างจัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางในการพิจารณา และกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาจาก

สมุนไพรสำหรับสัตว์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101501275767 นางสาวกาญจนา อิ่มศิลป์ 640214371142
บจ.สมพ.

115/2564
14/01/2564 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

64037113663

ซื้อDEFLECT-O ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ-48601-TL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,350.00 บาท

5,350.00 บาท

0105544109337 บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด 5,350.00จัดซื้อ DEFLECT-O ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ-48601-TL1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105544109337 บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด 640314095746
บซ.สมพ.

116/2564
20/01/2564 5,350.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาท่ีเสนอ

4,494.00                                      

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังจ้าง ใบสังจ้าง

1 0105535020671 บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสท

ร้ี จ ากัด

- - -              4,494.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ช่ือผู้ขาย จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

สมพ.1/62 ตน. จ านวน 1 เคร่ือง

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

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

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

3. ช่ือโครงการ     ...........จ้างเปล่ียนไส้กรองน้ า เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น สมพ.1/62 ตน. จ านวน 1 เคร่ือง.....................

4. งบประมาณ    ......................................4,494.................................................................................บาท

5. ราคากลาง      .....................................4,494.................................................................................บาท

จ้างเปล่ียนไส้กรองน  า เคร่ืองท าน  าร้อนน  าเย็น 0105535020671 บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสทรี  จ ากัด

หมายเหตุ : วงเงินจัดซื อ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายช่ือผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ



ราคาท่ีเสนอ

1,020.78                                      

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังจ้าง ใบสังจ้าง

1 3100501383593 สามชัย 2017 - - -              1,020.78 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ช่ือผู้ขาย จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

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

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

3. ช่ือโครงการ     ......จ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร คร้ังท่ี 2/2564.................................

4. งบประมาณ    ......................................1,020.78.................................................................................บาท

5. ราคากลาง      .....................................1,020.78.................................................................................บาท

จ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร คร้ังท่ี 2/2564 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

64017416745

จ้างจัดทำข้อเสนอ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นปัจจุบัน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
440,000.00 บาท

440,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100700246235 นางประภัสสร ธนะผลเลิศ 440,000.00

การจ้างจัดทำข้อเสนอ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของระบบงานที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ดีในการผลิตยาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็น

ปัจจุบัน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100700246235 นางประภัสสร ธนะผลเลิศ 640114374610 สนบ.จ 85/2564 04/01/2564 440,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017313653

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64,000.00 บาท

64,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100200727955 นายสุชาติ  อร่ามเมลืองศรี 64,000.00
จัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขภาพและนวัตกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200727955 นายสุชาติ  อร่ามเมลืองศรี 640114251493 สนบ.จ.86/2564 06/01/2564 64,000.00 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

64017318025

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66,000.00 บาท

66,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1619900221420 นางสาวฐิติกานต์  เพาะโภชน์ 66,000.00
จัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขภาพและนวัตกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1619900221420 นางสาวฐิติกานต์  เพาะโภชน์ 640114255447 สนบ.จ.87/2564 06/01/2564 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

64017304428

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64,000.00 บาท

64,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1710500262383 นายจตุรนต์  จ่ายะสิทธิ์ 64,000.00
จัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขภาพและนวัตกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1710500262383 นายจตุรนต์  จ่ายะสิทธิ์ 640114244356 สนบ.จ.88/2564 06/01/2564 64,000.00 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

64017305848

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64,000.00 บาท

64,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1700400206155 นายกรวิทย์  เวชการ 64,000.00
จัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขภาพและนวัตกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400206155 นายกรวิทย์  เวชการ 640114245928 สนบ.จ.89/2564 06/01/2564 64,000.00 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

64017315022

จ้างจัดทำข้อมูล ประะเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

65,000.00 บาท

65,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1329900140121 นางสาววัชราภรณ์ แซ่เอี้ยว 65,000.00
จัดทำข้อมูล ประะเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขภาพและนวัตกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1329900140121 นางสาววัชราภรณ์ แซ่เอี้ยว 640114252665 สนบ.จ.90/2564 06/01/2564 65,000.00 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

64017504465

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,000.00 บาท

60,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1929900490240 นายพีรณัฐ  ชัยเพชร 60,000.00
จัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขภาพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1929900490240 นายพีรณัฐ  ชัยเพชร 640114405232 สนบ.จ 91/2564 06/01/2564 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

64017412826

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 9,000.00เครื่องถ่ายเอกสาร(44.10.15.01 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน)

640114333784 สนบ.จ 92/2564 18/01/2564 9,000.00 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

64017482400

จ้างเหมาปรับปรุงงานการบริการ smart counter service ของ OSSC เพื่อรองรับระบบสารสนเทศใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

499,000.00 บาท

499,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0125558025131 บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด 499,000.00

การจ้างเหมาปรับปรุงงานการบริการ smart counter

service ของ OSSC เพื่อรองรับระบบสารสนเทศใหม่ของ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125558025131 บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง

จำกัด

640114389555 สนบ.จ 93/2564 22/01/2564 499,000.00 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

64017464427

จ้างเหมาปรับปรุงบริการเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

410,000.00 บาท

410,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0125560011460 บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์แกไนซ์เซอร์ จำกัด 410,000.00
การจ้างเหมาปรับปรุงบริการเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-

19

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125560011460 บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อีเว้นท์ แอนด์

ออร์แกไนซ์เซอร์ จำกัด

640114386043 สนบ.จ 94/2564 22/01/2564 410,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก




