
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64037155784

ซ่อมแซมบานเลื่อนช่องเก็บเอกสาร และซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน

5,564.00 บาท

5,564.00 บาท

0105555131347 บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด 5,564.00
- งานเปลี่ยนลูกล้อและซ่อมบานเลื่อนช่องเก็บเอกสาร จำนวน 4 บาน - งานซ่อมแซม

โต๊ะทำงาน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105555131347 บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด 640314241159 ตสน.จ.6/2564 09/03/2564 5,564.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาทีเ่สนอ
1,934.56                                   

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

1 0103561006635 ห้างหุน้ส่วนจ ากดัวสุกอ๊ปปี้ สธ 1014/85 3-มี.ค.-64            1,934.56 ส่งงานครบถว้น เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข       
ที่ก าหนด

หา้งหุน้สว่นจ ากัดวสกุ๊อฟปี้ 0103561006635 หา้งหุน้สว่นจ ากัดวสกุ๊อฟปี้

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     1,934.56 บาท
5. ราคากลาง      1,934.56 บาท



ราคาทีเ่สนอ
7,000.00                                   

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

1 0125547007675 บริษทั ซัม เทคโนโลยี
(ไทยแลนด์)

ก.พ.ร. 5/2564 16-ม.ีค.-64              7,000.00 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

บริษัท ซัม เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ 0125547007675 บริษัท ซัม เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์

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     7,000 บาท
5. ราคากลาง      7,000 บาท



ราคาทีเ่สนอ
2,000.00                                   

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

1 '3120101221456 นายฉลอง สัมมาขันธ์ สธ 1014/123 17-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
1,288.28                                   

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

1 0103561006635 ห้างหุน้ส่วนจ ากดัวสุกอ๊ปปี้ สธ 1014/127 17-มี.ค.-64            1,288.28 ส่งงานครบถว้น เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข       
ที่ก าหนด

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน        ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ    - 
3. ชื่อโครงการ       -
4. งบประมาณ     1,288.28 บาท
5. ราคากลาง      1,288.28 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากัดวสกุ๊อฟปี้ 0103561006635 หา้งหุน้สว่นจ ากัดวสกุ๊อฟปี้

หมายเหต ุ: วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ



ราคาทีเ่สนอ
898.80                                      

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

1 0103561006635 ห้างหุน้ส่วนจ ากดัวสุกอ๊ปปี้ สธ 1014/142 29-มี.ค.-64               898.80 ส่งงานครบถว้น เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข       
ที่ก าหนด

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน        ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ    - 
3. ชื่อโครงการ       -
4. งบประมาณ     898.80 บาท
5. ราคากลาง      898.80 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

64047103586

จ้างจัดทำระบบ Smart Counter เพื่อรองรับการให้บริการผู้ประกอบการในการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00 บาท

500,000.00 บาท

0105557133347 เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น จำกัด 500,000.00
จ้างจัดทำระบบ Smart Counter เพื่อรองรับการให้บริการผู้ประกอบการในการยื่นขอ

อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105557133347
เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น

จำกัด
640424002399 21/2564 04/03/2564 500,000.00 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

64027279813

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบใบสั่ง-ใบเสร็จ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

800,000.00 บาท

800,000.00 บาท

0105557133347 เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น จำกัด 795,000.00
โครงการจ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบใบสั่ง-ใบเสร็จ ของสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105557133347
เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น

จำกัด
640524000072 26/2564 31/03/2564 790,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

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

64037048905

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,032.71 บาท

18,032.71 บาท

0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 18,032.71จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 640314071191 บจ.กยผ.133/64 04/03/2564 18,032.71 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64037200766

จ้างจ้างพิมพ์บัตรเฝ้าระวังผื่นแพ้ยาที่รุนแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,000.00 บาท

99,000.00 บาท

0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดี

ไซน์
99,000.00จ้างพิมพ์บัตรเฝ้าระวังผื่นแพ้ยาที่รุนแรง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษร

กราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
640314200493 บจ.กยผ.134/64 10/03/2564 99,000.00 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

64037264477

จ้างถ่ายภาพผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3100201134539 ร้านคมสันสตูดิโอ 8 25,000.00
จ้างถ่ายภาพผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.

ศ. 2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100201134539 ร้านคมสันสตูดิโอ 8 640314252566 บจ.กยผ.135/64 15/03/2564 25,000.00 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

64037130084

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

82,809.57 บาท

82,809.57 บาท

0105549029536 บริษัท เสริมวิทย์ บิซเน็ส จำกัด 82,809.57ซื้อวัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105549029536 บริษัท เสริมวิทย์ บิซเน็ส จำกัด 640314112448 บซ.กยผ.12/64 08/03/2564 82,809.57 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 

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

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
- - - 

 
7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษีอากร 
ชื่อผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในรบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา/ 
ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 - - - - - - - - 
 



ราคาทีเ่สนอ

15,793.20

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 0105549013826
บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์      

เทรดด้ิง จ ากัด
640314179646 บซ.พ.6/2564 2/3/2564 15,793.20 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

5. ราคากลาง        15,793.20  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

ซ้ือวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0105549013826 บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037211863

3. ชือ่โครงการ       ซ้ือวัสดุส านกังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       15,793.20  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

2,500.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1730500052737 นายศุภกจิ อนิทร์แช่มชื่น - บจ.พ.132/2564 4/3/2564 2,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

5. ราคากลาง         2,500.00 บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     -

3. ชือ่โครงการ       จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ        2,500.00  บาท

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

นายศุภกิจ อินทร์แช่มชืน่

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

  จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1730500052737



ราคาทีเ่สนอ

132,000.00

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

1 0994000158378 มหาวิทยาลัยมหิดล 640414177447 บจ.พ.133/2564 5/3/2564 132,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

 จ้างตรวจประเมินชุดตรวจ STANDARD Q COVIC-19 Ag Test 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0994000158378 มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64047215489
3. ชือ่โครงการ       จ้างตรวจประเมนิชุดตรวจ STANDARD Q COVIC-19 Ag Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       132,000.00  บาท
5. ราคากลาง        132,000.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ
500.00

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

1 1909800669621 ร้าน ก๊อปปี ้ปร้ิน - บจ.พ.134/2564 30/3/2564 500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

 

5. ราคากลาง        500.00  บาท

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     -
3. ชือ่โครงการ       จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       500.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1909800669621 ร้าน ก๊อปปี ้ปร้ิน

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ
2,000.00

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

1 1909800669621 ร้าน ก๊อปปี ้ปร้ิน - บจ.พ.135/2564 30/3/2564 2,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

 

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1909800669621 ร้าน ก๊อปปี ้ปร้ิน

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

4. งบประมาณ       2,000.00  บาท
5. ราคากลาง        2,000.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     -
3. ชือ่โครงการ       จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64037394057

ซื้อกระดาษเครื่องกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,890.00 บาท

28,890.00 บาท

0105541036207 บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 28,890.00กระดาษเครื่องกดบัตรคิว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105541036207
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอ

เรชั่น จำกัด
640314331536 บซด.16/64 16/03/2564 28,890.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047057330

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,500.00 บาท

37,500.00 บาท

3120101221456 นายฉลอง สัมมาขันธ์ 37,500.00เหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101221456 นายฉลอง สัมมาขันธ์ 640414047889 บจด.176/64 31/03/2564 37,500.00 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

64037376972

ซื้อชุดน้ำยาตรวจสอบยาฆ่าแมลง-สารพิษตกค้าง จีที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

193,220.60 บาท

193,220.60 บาท

3120200070588 ห้างจีทีพาณิชย์ โดย นาย เชาว์ ธูปหอม 193,220.60วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ หรือชุดอุปกรณ์ทดสอบอาหาร(41.11.61.18 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120200070588
ห้างจีทีพาณิชย์ โดย นาย เชาว์ ธูป

หอม
640314316291 บซ.ด.15/64 19/03/2564 193,220.60 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64037236825

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,634.00 บาท

6,634.00 บาท

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 6,634.00ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 640314200308 บจด.164/64 03/03/2564 6,634.00 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

64047255223

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,000.00 บาท

99,000.00 บาท

5120100033661 น.ส.อาภาวดี  ม่วงโมรา 99,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5120100033661 น.ส.อาภาวดี  ม่วงโมรา 640414208729 บจด.165/64 30/03/2564 99,000.00 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

64047259355

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,000.00 บาท

75,000.00 บาท

1550500135499 นายอนุชา  จันขัน 75,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1550500135499 นายอนุชา  จันขัน 640414211443 บจด.166/64 30/03/2564 75,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047261444

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบคุณภาพด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

82,800.00 บาท

82,800.00 บาท

1129900206212 น.ส.ปิยะนุช  อยู่ยืน 82,800.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบคุณภาพด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900206212 น.ส.ปิยะนุช  อยู่ยืน 640414213131 บจด.167/64 30/03/2564 82,800.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047270861

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับ - ส่ง ตัวอย่างและบันทึกผลวิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

63,000.00 บาท

63,000.00 บาท

1101501108554 น.ส.เกวลิน  ไทยเจริญ 63,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับ - ส่ง ตัวอย่างและบันทึกผลวิเคราะห์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101501108554 น.ส.เกวลิน  ไทยเจริญ 640414220845 บจด.168/64 30/03/2564 63,000.00 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

64047272102

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยาด่านพระสมุทรเจดีย์และด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชน บริษัท สยามแก๊ส ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

73,800.00 บาท

73,800.00 บาท

1101500212102 น.ส.ธนารัตน์  เพลาจันทร์ 73,800.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยาด่านพระสมุทรเจดีย์และด่านอาหารและยา

ท่าเรือเอกชน บริษัท สยามแก๊ส ฯ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101500212102 น.ส.ธนารัตน์  เพลาจันทร์ 640414221224 บจด.169/64 30/03/2564 73,800.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047272441

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชน บริษัททีเอสขนส่งและโลจิสติกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

91,440.00 บาท

91,440.00 บาท

1460900054225 น.ส.สาวิตรี  ภูแสนศรี 91,440.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชน บริษัททีเอสขนส่งและโลจิสติกส์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1460900054225 น.ส.สาวิตรี  ภูแสนศรี 640414221569 บจด.170/64 30/03/2564 91,440.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047337377

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชนบริษัทแอคทู-ลั่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

91,440.00 บาท

91,440.00 บาท

1451300060667 น.ส.พัชราภรณ์  สอนสงคราม 91,440.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชนบริษัทแอคทู-ลั่ม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1451300060667 น.ส.พัชราภรณ์  สอนสงคราม 640414271760 บจ.ด.171/64 30/03/2564 91,440.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047319721

จ้างผู้ช่วยจ้าหน้าที่ด้านธุรการ ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

103,560.00 บาท

103,560.00 บาท

3100201115658 นางจิราพร  ขำสา 103,560.00ผู้ช่วยจ้าหน้าที่ด้านธุรการ ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100201115658 นางจิราพร  ขำสา 640414258149 บจด.172/64 30/03/2564 103,560.00 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

64047320343

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

94,800.00 บาท

94,800.00 บาท

1160100251622 น.ส.ปรานี  พุ่มพวง 94,800.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1160100251622 น.ส.ปรานี  พุ่มพวง 640414258420 บจด.173/64 30/03/2564 94,800.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047296631

จ้างจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ  ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

78,000.00 บาท

78,000.00 บาท

3100202111443 น.ส.กชพร  เชาว์คุณ 78,000.00จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ  ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100202111443 น.ส.กชพร  เชาว์คุณ 640414239895 บจ.ด.174/64 30/03/2564 78,000.00 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

64047298269

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการประสานงานด้านต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

135,000.00 บาท

135,000.00 บาท

3520300406673 นางแสงเดือน  นุกันยา 135,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการประสานงานด้านต่างประเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3520300406673 นางแสงเดือน  นุกันยา 640414240958 บจด.175/64 30/03/2564 135,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047316999

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

86,100.00 บาท

86,100.00 บาท

1100800028781 น.ส.ทิพวรรณ  ศากรณ์ 86,100.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800028781 น.ส.ทิพวรรณ  ศากรณ์ 640414257018 บจด.177/64 31/03/2564 86,100.00 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

64047297907

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

74,400.00 บาท

74,400.00 บาท

1100801165901 นายชญานนท์  อรัญเกียรติยกุล 74,400.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100801165901 นายชญานนท์  อรัญเกียรติยกุล 640414240727 บจด.178/64 31/03/2564 74,400.00 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

64047313438

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มปราบปรามและประสานงานการนำเข้า-ส่งออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,000.00 บาท

26,000.00 บาท

1500700139935 น.ส.แพรวพรรณ  ก๊อกแก้ว 26,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มปราบปรามและประสานงานการนำเข้า-ส่งออก1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1500700139935 น.ส.แพรวพรรณ  ก๊อกแก้ว 640414254147 บจด.179/64 31/03/2564 26,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047301381

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มปราบปรามและประสานงานการนำเข้า-ส่งออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

92,400.00 บาท

92,400.00 บาท

1411100205998 น.ส.เบญจมาศ  ตันสูงเนิน 92,400.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มปราบปรามและประสานงานการนำเข้า-ส่งออก1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1411100205998 น.ส.เบญจมาศ  ตันสูงเนิน 640414243882 บจ.ด.180/64 31/03/2564 92,400.00 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

64047303474

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจติดตามและปราบปรามการนำเข้า-ส่งออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

81,840.00 บาท

81,840.00 บาท

1140900044231 น.ส.เพ็ชรรุ่ง  ชิดทองสกุณี 81,840.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจติดตามและปราบปรามการนำเข้า-ส่งออก1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1140900044231 น.ส.เพ็ชรรุ่ง  ชิดทองสกุณี 640414248585 บจด.181/64 31/03/2564 81,840.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047297573

จ้างพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

70,200.00 บาท

70,200.00 บาท

1310500162315 นายอดิศักดิ์  แก้วก่อง 70,200.00พนักงานขับรถยนต์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1310500162315 นายอดิศักดิ์  แก้วก่อง 640414240447 บจด.182/64 31/03/2564 70,200.00 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

64047342624

จ้างพนักงานขับรถยนต์ ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57,000.00 บาท

57,000.00 บาท

1129900248322 นายแมน  วงษ์สวัสดิ์ 57,000.00พนักงานขับรถยนต์ ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900248322 นายแมน  วงษ์สวัสดิ์ 640414274395 บจด.183/64 31/03/2564 57,000.00 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

64047320624

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเก็บตัวอย่าง ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

114,780.00 บาท

114,780.00 บาท

3801301081491 น.ส.นิศานาถ  ฤทธิชัย 114,780.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเก็บตัวอย่าง ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3801301081491 น.ส.นิศานาถ  ฤทธิชัย 640414258564 บจด.184/64 31/03/2564 114,780.00 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

64047298397

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

114,300.00 บาท

114,300.00 บาท

3400900525119 น.ส.พรรณลักษณ์  โพธิ์ศรีอุ่น 114,300.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยาลาดกระบัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3400900525119 น.ส.พรรณลักษณ์  โพธิ์ศรีอุ่น 640414241052 บจด.185/64 31/03/2564 114,300.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047293914

จ้างพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

76,080.00 บาท

76,080.00 บาท

3150300014612 นายพงษ์พันธ์ุ  ธนะเพิ่ม 76,080.00พนักงานขับรถยนต์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3150300014612 นายพงษ์พันธ์ุ  ธนะเพิ่ม 640414239132 บจด.186/64 31/03/2564 76,080.00 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

64047298477

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

93,600.00 บาท

93,600.00 บาท

3940700145555 น.ส.พาซีย๊ะ  มูซอ 93,600.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยาลาดกระบัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3940700145555 น.ส.พาซีย๊ะ  มูซอ 640414241114 บจด.187/64 31/03/2564 93,600.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047297296

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,400.00 บาท

80,400.00 บาท

1101500037599 นายอานนท์  ปรากฎผล 80,400.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101500037599 นายอานนท์  ปรากฎผล 640414240235 บจด.188/64 31/03/2564 80,400.00 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

64047340587

จ้างพนักงานขับรถยนต์ ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,000.00 บาท

60,000.00 บาท

5190599010037 นายสมพงษ์  ใบจำปี 60,000.00พนักงานขับรถยนต์ ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5190599010037 นายสมพงษ์  ใบจำปี 640414273152 บจด.189/64 31/03/2564 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

64047272784

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,600.00 บาท

108,600.00 บาท

3250400535877 น.ส.ปัญจรัตน์  บัตรมาก 108,600.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3250400535877 น.ส.ปัญจรัตน์  บัตรมาก 640414221745 บจด.190/64 31/03/2564 108,600.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047272959

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

92,160.00 บาท

92,160.00 บาท

3470100305581 น.ส.วจีพร  สุวรรณเรืองฉาย 92,160.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3470100305581 น.ส.วจีพร  สุวรรณเรืองฉาย 640414226289 บจด.191/64 31/03/2564 92,160.00 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

64047280313

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,400.00 บาท

80,400.00 บาท

1100600303923 น.ส.วรรณพร  ซาเมืองศรี 80,400.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100600303923 น.ส.วรรณพร  ซาเมืองศรี 640414228657 บจด.192/64 31/03/2564 80,400.00 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

64047283699

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

77,400.00 บาท

77,400.00 บาท

1102001214844 น.ส.ภัสรดาณช  สารีเกิด 77,400.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102001214844 น.ส.ภัสรดาณช  สารีเกิด 640414230083 บจด.193/64 31/03/2564 77,400.00 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

64047285026

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

72,600.00 บาท

72,600.00 บาท

1350100339951 น.ส.ปรัชญาณี  มีตน 72,600.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1350100339951 น.ส.ปรัชญาณี  มีตน 640414230693 บจด.194/64 31/03/2564 72,600.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047285524

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

78,000.00 บาท

78,000.00 บาท

1360400177914 น.ส.ขนิษฐา  ปะสาวะเก 78,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360400177914 น.ส.ขนิษฐา  ปะสาวะเก 640414230954 บจด.195/64 31/03/2564 78,000.00 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

64047178741

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

116,100.00 บาท

116,100.00 บาท

3170400173488 น.ส.จรินทร์  ศรีพงษ์ 116,100.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(คลังสินค้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3170400173488 น.ส.จรินทร์  ศรีพงษ์ 640414147260 บจด.196/64 31/03/2564 116,100.00 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

64047181306

จ้างพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,600.00 บาท

90,600.00 บาท

3670500613299 นายวรพล  แก้วเผือก 90,600.00พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670500613299 นายวรพล  แก้วเผือก 640414149738 บจด.197/64 31/03/2564 90,600.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047183382

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

79,200.00 บาท

79,200.00 บาท

1309900768367 น.ส.ชนาพร  วงศ์ชาวนา 79,200.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900768367 น.ส.ชนาพร  วงศ์ชาวนา 640414150782 บจด.198/64 31/03/2564 79,200.00 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

64047184402

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

93,000.00 บาท

93,000.00 บาท

1110100181331 นายนนท์นที  แจ้งใจเย็น 93,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1110100181331 นายนนท์นที  แจ้งใจเย็น 640414151664 บจด.199/64 31/03/2564 93,000.00 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

64047185916

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

93,000.00 บาท

93,000.00 บาท

1369900261114 น.ส.จุฬาลักษณ์  ค่ายใส 93,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1369900261114 น.ส.จุฬาลักษณ์  ค่ายใส 640414154637 บจด.200/64 31/03/2564 93,000.00 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

64047189274

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

93,000.00 บาท

93,000.00 บาท

1102700351018 น.ส.ธัญญารัตน์  ดำนา 93,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102700351018 น.ส.ธัญญารัตน์  ดำนา 640414156508 บจด.201/64 31/03/2564 93,000.00 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

64047190524

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,000.00 บาท

75,000.00 บาท

1279800071110 น.ส.จิราพรรณ  พานทอง 75,000.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(คลังสินค้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1279800071110 น.ส.จิราพรรณ  พานทอง 640414156952 บจด.202/64 31/03/2564 75,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047190813

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

126,660.00 บาท

126,660.00 บาท

3801300843834 น.ส.ศศิรดา  กลางรักษ์ 126,660.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3801300843834 น.ส.ศศิรดา  กลางรักษ์ 640414157104 บจด.203/64 31/03/2564 126,660.00 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

64047190962

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

128,040.00 บาท

128,040.00 บาท

3100501413603 น.ส.มลฤดี  เล็กการดี 128,040.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100501413603 น.ส.มลฤดี  เล็กการดี 640414157194 บจด.204/64 31/03/2564 128,040.00 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

64047191050

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

123,300.00 บาท

123,300.00 บาท

3470101311851 น.ส.ศิรินิรันดร์  ศรีธราพงศ์ 123,300.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3470101311851 น.ส.ศิรินิรันดร์  ศรีธราพงศ์ 640414157279 บจด.205/64 31/03/2564 123,300.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047191165

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,300.00 บาท

99,300.00 บาท

3100905779235 น.ส.พริมรัศมิ์  กฤษณประพันธ์ 99,300.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100905779235 น.ส.พริมรัศมิ์  กฤษณประพันธ์ 640414157307 บจด.206/64 31/03/2564 99,300.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047201138

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

106,680.00 บาท

106,680.00 บาท

1330500197909 น.ส.เกษวดี  ปรือปรัก 106,680.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330500197909 น.ส.เกษวดี  ปรือปรัก 640414166457 บจด.207/64 31/03/2564 106,680.00 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

64047204821

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

93,600.00 บาท

93,600.00 บาท

1103701102012 น.ส.สุริษา  ชูทอง 93,600.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701102012 น.ส.สุริษา  ชูทอง 640414171217 บจด.208/64 31/03/2564 93,600.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047213481

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

79,200.00 บาท

79,200.00 บาท

1103701495367 น.ส.ฐานียา  ทับทิมดี 93,600.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701495367 น.ส.ฐานียา  ทับทิมดี 640414175891 บจด.209/64 31/03/2564 79,200.00 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

64047216685

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,000.00 บาท

96,000.00 บาท

1460700045800 น.ส.วราภรณ์  ไชยทองยศ 96,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าอากาศยานอู่ตะเภา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1460700045800 น.ส.วราภรณ์  ไชยทองยศ 640414178053 บจด.210/64 31/03/2564 96,000.00 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

64047220105

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,000.00 บาท

90,000.00 บาท

1901000070514 น.ส.ณัฐวดี  เจริญศิลป์ 90,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาสะเดา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1901000070514 น.ส.ณัฐวดี  เจริญศิลป์ 640414180438 บจด.211/64 31/03/2564 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

64047221703

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,000.00 บาท

90,000.00 บาท

1909800724303 น.ส.เกษวรินทร์  วงษสุวรรณ 90,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาสะเดา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800724303 น.ส.เกษวรินทร์  วงษสุวรรณ 640414181395 บจด.212/64 31/03/2564 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

64047222348

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,000.00 บาท

90,000.00 บาท

1909800501606 นายเตชิษฎ์  กระจายศรี 90,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาสะเดา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800501606 นายเตชิษฎ์  กระจายศรี 640414181810 บจด.213/64 31/03/2564 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

64047222662

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาปาดังเบซาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

114,000.00 บาท

114,000.00 บาท

5901000006177 น.ส.สมจิตร  ทิพย์แก้ว 114,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาปาดังเบซาร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5901000006177 น.ส.สมจิตร  ทิพย์แก้ว 640414182187 บจด.214/64 31/03/2564 114,000.00 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

64047223119

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาปาดังเบซาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,000.00 บาท

90,000.00 บาท

1909700051366 น.ส.เกสร  คละจิตร 90,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาปาดังเบซาร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909700051366 น.ส.เกสร  คละจิตร 640414182366 บจด.215/64 31/03/2564 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

64047223255

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,000.00 บาท

96,000.00 บาท

1909800387269 นายเอกราช  ไชยรัตน์ 96,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าอากาศยานหาดใหญ่1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800387269 นายเอกราช  ไชยรัตน์ 640414182466 บจด.216/64 31/03/2564 96,000.00 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

64047227526

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,000.00 บาท

90,000.00 บาท

1909800758160 น.ส.กุลญาดา  เหลือผล 90,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าอากาศยานหาดใหญ่1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800758160 น.ส.กุลญาดา  เหลือผล 640414187081 บจด.217/64 31/03/2564 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

64047233308

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

98,400.00 บาท

98,400.00 บาท

1909800085548 น.ส.พฤษพรรณ  บุญเพ็ชร 98,400.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800085548 น.ส.พฤษพรรณ  บุญเพ็ชร 640414190218 บจด.218/64 31/03/2564 98,400.00 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

64047237110

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

78,000.00 บาท

78,000.00 บาท

1909900359585 น.ส.สุดารัตน์  เพ็ญมาศ 78,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909900359585 น.ส.สุดารัตน์  เพ็ญมาศ 640414193356 บจด.219/64 31/03/2564 78,000.00 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

64047239315

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

128,580.00 บาท

128,580.00 บาท

3480800457791 นางธิดารัตน์  ไชยศรี 128,580.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาแม่สาย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800457791 นางธิดารัตน์  ไชยศรี 640414195621 บจด.220/64 31/03/2564 128,580.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047242760

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

76,800.00 บาท

76,800.00 บาท

1579900718937 น.ส.อัจจิมา  คำวัง 76,800.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาแม่สาย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1579900718937 น.ส.อัจจิมา  คำวัง 640414199225 บจด.221/64 31/03/2564 76,800.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047246476

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

121,320.00 บาท

121,320.00 บาท

3350300149788 นางวาสนา  ขัติยราช 121,320.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานเชียงราย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3350300149788 นางวาสนา  ขัติยราช 640414200661 บจด.222/64 31/03/2564 121,320.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047247420

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาเชียงแสน และเชียงของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

128,400.00 บาท

128,400.00 บาท

3570700839259 นายธง  วิชาเร็ว 128,400.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาเชียงแสน และเชียงของ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570700839259 นายธง  วิชาเร็ว 640414201280 บจด.223/64 31/03/2564 128,400.00 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

64047247760

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาเชียงของ และเชียงแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

124,800.00 บาท

124,800.00 บาท

3570400187604 นายวรเชท  ศรีกันไชย 124,800.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาเชียงของ และเชียงแสน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570400187604 นายวรเชท  ศรีกันไชย 640414201625 บจด.224/64 31/03/2564 124,800.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047248145

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาเชียงของ และเชียงแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

106,200.00 บาท

106,200.00 บาท

1570300102864 น.ส.มัณฑิรา  ธนะสมบัติ 106,200.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาเชียงของ และเชียงแสน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1570300102864 น.ส.มัณฑิรา  ธนะสมบัติ 640414201787 บจด.225/64 31/03/2564 106,200.00 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

64047248304

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาเชียงของ และเชียงแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

97,200.00 บาท

97,200.00 บาท

1570300117870 น.ส.สุชาดา  หงษ์คำ 97,200.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาเชียงของ และเชียงแสน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1570300117870 น.ส.สุชาดา  หงษ์คำ 640414201932 บจด.226/64 31/03/2564 97,200.00 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

64047248490

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาเชียงของ และเชียงแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

82,200.00 บาท

82,200.00 บาท

1571100095687 น.ส.ศิรภัสสร  เชื้อสุวรรณ 82,200.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาเชียงของ และเชียงแสน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1571100095687 น.ส.ศิรภัสสร  เชื้อสุวรรณ 640414202053 บจด.227/64 31/03/2564 82,200.00 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

64047298133

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

124,800.00 บาท

124,800.00 บาท

1120100144834 น.ส.เนตรนภา  พุ่มด้วง 124,800.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120100144834 น.ส.เนตรนภา  พุ่มด้วง 640414240835 บจด.228/64 31/03/2564 124,800.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

64027228889 

จ้างซ่อมปรับปรุงห้องบันทึกเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

149,907.00 บาท 

149,907.00 บาท 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี 

 
รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซ่อมปรับปรุงห้องบันทึกเสียง  รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 0105562010479 ซอว์ไวซ ์  149,907.00 

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 

 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0105562010479 ซอว์ไวซ ์
 

640214250089 บจ.พศ.91/2564 17/02/2564 149,907.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64027317890 

3. ช่ือโครงการ จ้างผลิตรายการประจ าทางสถานวีิทยุกระจายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 50,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 50,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างผลิตรายการประจ าทางสถานวีิทยุกระจายเสียง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4100200091648 น.ส. ปาณสิรา  กณัเกตุ 50,000.00 

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 ุ 640214283689 บจ.พศ.92/2564 23/02/2564 50,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64027417847 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบรโิภค จ านวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 46,800.00 บาท 

5. ราคากลาง 11,700.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
เหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบรโิภค ตั้งแต่เดือนมนีาคม ๒๕๖๔ 

จ านวน ๑๐ รายการ ตั้งแต่เดือนมนีาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ รวม ๔ งวด 
1400900230155 น.ส. อารียา  โกสิลา 46,800.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1400900230155 น.ส. อารียา  โกสิลา 640214352950 บจ.พศ.93/2564 24/02/2564 46,800.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64037044812 

3. ช่ือโครงการ จ้างงานจัดประชุมแบบ Virtual Meeting โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 500,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 499,690.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
งานจัดประชุม Virtual Meeting ณ ภายในท่ีต้งของส านักงาน จ านวน ๔ ครั้ง 

ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามทีส่ านักงานฯก าหนด 
0105545126120 บริษัท วายด์ บลู จ ากดั 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 0105545126120 บริษัท วายด์ บลู จ ากดั 640314148242 บจ.พศ.94/2564 10/03/2564 499,690.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

64037072109 

จ้างซ่อมรั่วพ้ืนห้องน้ า อาคาร ๕ ช้ัน ๖ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 7,600.00 บาท 

7,600.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างซ่อมรั่วพ้ืนห้องน้ า อาคาร ๕ ช้ัน ๖ 3102000512376 นาย พงศกร  เรืองมาก 7,600.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3102000512376 นาย พงศกร  เรืองมาก 640314149737 บจ.พศ.95/2564 10/03/2564 7,600.00 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 มีนำคม  ไม่มีค่ำใช่จ่ำยกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 

ประจ ำเดือน มีนำคม ไม่มีค่ำใช่จ่ำยกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 

ประจ ำเดือน มีนำคม ไม่มีค่ำใช่จ่ำยกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047016157

จ้างรายงานขอจ้างเหมาปฏิบัติงานโดยวิะีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,000.00 บาท

32,000.00 บาท

1760100078551 นางสาวมัณธริดา จิ๋วสุข 32,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1760100078551 นางสาวมัณธริดา จิ๋วสุข 640414015287 บจส.139/2564 25/03/2564 32,000.00 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

64047019593

จ้างเหมาปฏบัติงานโดยเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,000.00 บาท

36,000.00 บาท

1669900191911 นางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ 36,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1669900191911 นางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ 640414016370 บจส.140/2564 25/03/2564 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

64037608272

จ้างเหมาปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64,740.00 บาท

64,740.00 บาท

3670500185904 นางจตุพร ศรีพฤทธิ์เกียรติ 64,740.00เหมาปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670500185904 นางจตุพร ศรีพฤทธิ์เกียรติ 640414016971 บจส.141/2564 25/03/2564 64,740.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 

2.  เลขที่โครงการ - 

3.  ชื่อโครงการ  จ้างถ่ายเอกสาร  2,080  ชุด 

4.  งบประมาณ 2,496.00 บาท 

5.  ราคากลาง  2,496.00 บาท 

6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 
รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
จ้างถ่ายเอกสาร 2,080 ชุด 3420500317403 ดับเบ้ิลยู.ที.ก็อปป้ี ปร้ิน เซ็นเตอร์ 2,496.00 

 

          7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-Gp 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำสัญญา/
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3420500317403 ดับเบ้ิลยู.ที.ก็อปป้ี  
ปริ้น เซ็นเตอร์ 

- บจ.ว.67/2564 22/03/2564 2,496.00 ส่งมอบงานครบ
สมบูรณ์ 

ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 









ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64037235541

จ้างดำเนินงานด้านข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,000.00 บาท

60,000.00 บาท

1102000343071 นางสาวทวีพร กิจถาวรชัยสกุล 60,000.00จ้างดำเนินงานด้านข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102000343071 นางสาวทวีพร กิจถาวรชัยสกุล 640314198439
บจ.สมพ.

118/2564
02/03/2564 60,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64037238323

จ้างปรับปรุงร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

1570500198857 นายคณิต กันนะวง 45,000.00
ปรับปรุงร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.

๒๕๖๒
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1570500198857 นายคณิต กันนะวง 640314199890
บจ.สมพ.

119/2564
02/03/2564 45,000.00 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

64037291841

จ้างนิติกร เพื่อช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

105,000.00 บาท

45,000.00 บาท

1409901439145 นางสาวสุจิตราภรณ์ โพธิ์ศรี 45,000.00จ้างนิติกร เพื่อช่วยปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1409901439145 นางสาวสุจิตราภรณ์ โพธิ์ศรี 640314271196
บจ.สมพ.

120/2564
03/03/2564 45,000.00 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

64067304224

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,799.32 บาท

50,799.32 บาท

0105544109337 บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด 50,799.32ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105544109337 บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด 640614247683
บซ.สมพ.

121/2564
08/03/2564 50,799.32 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

64047250914

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,033.50 บาท

15,033.50 บาท

5100400002621 ร้านคุ้มแก้ว 15,033.50จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5100400002621 ร้านคุ้มแก้ว 640414204132
บซ.สมพ.

122/2564
08/03/2564 15,033.50 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

64037560672

จ้างรถตู้ปรับอากาศจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - จังหวัดขอนแก่น (ไป-กลับ) ในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

3120101833648 นายมิ่งขวัญ ฤกษ์พุฒิ 7,000.00
รถตู้ปรับอากาศจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - จังหวัดขอนแก่น (ไป-

กลับ) ในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101833648 นายมิ่งขวัญ ฤกษ์พุฒิ 640414075323
บจ.สมพ.

123/2564
09/03/2564 7,000.00 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

64037321616

จ้างรถตู้ปรับอากาศจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา-จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,000.00 บาท

21,000.00 บาท

3739900079491 นาย วรโชติ จันทราสกุล 21,000.00
จ้างรถตู้ปรับอากาศจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา-จังหวัดราชบุรี ในวันที่

12 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3739900079491 นาย วรโชติ จันทราสกุล 640314269637
บจ.สมพ.

124/2564
10/03/2564 21,000.00 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

64047241436

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,500.00 บาท

32,500.00 บาท

1909800879960 นางสาวสาธิดา และตี 32,500.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป และการ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800879960 นางสาวสาธิดา และตี 640414199239
บจ.สมพ.

125/2564
18/03/2564 32,500.00 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

64037602330

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,890.00 บาท

46,890.00 บาท

3450101209097 นางสาวโสภาวรรณ ธุระกิจ 46,890.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจาก

สมุนไพรและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450101209097 นางสาวโสภาวรรณ ธุระกิจ 640314497162
บจ.สมพ.

126/2564
24/03/2564 46,890.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047026592

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,000.00 บาท

36,000.00 บาท

1471100150522 นางสาวมลิณี ถากงตา 36,000.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียน

ตำรับยาสมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1471100150522 นางสาวมลิณี ถากงตา 640414022059
บจ.สมพ.

127/2564
24/03/2564 36,000.00 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

64047028230

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52,140.00 บาท

52,140.00 บาท

3120101732639 น.ส.รุ่งทิวา ฟองลาที 52,140.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียน

ตำรับยาสมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101732639 น.ส.รุ่งทิวา ฟองลาที 640414023482
บจ.สมพ.

128/2564
24/03/2564 52,140.00 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

64047029542

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ

และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
55,380.00 บาท

55,380.00 บาท

1909800617175 นายอัฐขะวิญ ชุติจิรัฐิติกาล 55,380.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมิน

คำขอตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800617175 นายอัฐขะวิญ ชุติจิรัฐิติกาล 640414024535
บจ.สมพ.

129/2564
24/03/2564 55,380.00 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

64047031062

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ ความถูกต้องของคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอ

ตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
57,960.00 บาท

57,960.00 บาท

1920400135434 นางสาวจุฑารัตน์ วังชนะชัย 57,960.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับ

ประเมินคำขอ ตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1920400135434 นางสาวจุฑารัตน์ วังชนะชัย 640414025919
บจ.สมพ.

130/2564
24/03/2564 57,960.00 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

64047033306

จ้างเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,000.00 บาท

48,000.00 บาท

1229900446433 นางสาวเบญจรัตน์ กระแสฉัตร 48,000.00จ้างเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1229900446433 นางสาวเบญจรัตน์ กระแสฉัตร 640414027613
บจ.สมพ.

131/2564
24/03/2564 48,000.00 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

64047033761

จ้างเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,000.00 บาท

48,000.00 บาท

1100702119765 นางสาวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง 48,000.00จ้างเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100702119765 นางสาวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง 640414027895
บจ.สมพ.

132/2564
24/03/2564 48,000.00 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

64047034158

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร

ทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

1103600032345 นางสาวจอมวธู พูลทรัพย์ 45,000.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร ทั้งก่อนลงเลขรับประเมิน

คำขอตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103600032345 นางสาวจอมวธู พูลทรัพย์ 640414028171
บจ.สมพ.

133/2564
24/03/2564 45,000.00 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

64047034656

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยาจากสมุนไพร

ทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

1103700922059 นางสาวพัชฌา ลีลางามวงศา 45,000.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยาจากสมุนไพร ทั้งก่อนลงเลขรับ

ประเมินคำขอตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700922059 นางสาวพัชฌา ลีลางามวงศา 640414029410
บจ.สมพ.

134/2564
24/03/2564 45,000.00 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

64047036280

จ้างจ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอ

ตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

1700400242585 นางสาวขวัญเรือน แสงไข่ 45,000.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมิน

คำขอ ตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400242585 นางสาวขวัญเรือน แสงไข่ 640414030159
บจ.สมพ.

135/2564
24/03/2564 45,000.00 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

64047037207

จ้างจ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร

ทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

2129901091859 นางสาวภิญญดา เจิมศิริศักดิ์พงษ์ 45,000.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร ทั้งก่อนลงเลขรับประเมิน

คำขอตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 2129901091859 นางสาวภิญญดา เจิมศิริศักดิ์พงษ์ 640414030802
บจ.สมพ.

136/2564
24/03/2564 45,000.00 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

64047239901

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

1779900215623 นางสาวฐิติพร ตันตินิธิพงษ์ 45,000.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ

พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1779900215623 นางสาวฐิติพร ตันตินิธิพงษ์ 640414195366
บจ.สมพ.

137/2564
24/03/2564 45,000.00 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

64047237207

จ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ การจัดทำโครงการและภารกิจการส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,000.00 บาท

48,000.00 บาท

1103700410210 นางสาววิศัลยา ศรีวิชาการ 48,000.00
จ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ แผนปฏิบัติ

ราชการ การจัดทำโครงการและภารกิจการส่งเสริมผู้ประกอบการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700410210 นางสาววิศัลยา ศรีวิชาการ 640414194304
บจ.สมพ.

138/2564
24/03/2564 48,000.00 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

64047100637

จ้างดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้านโฆษณาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

1103702247961 นางสาวภัทราวดี คัชรินทร์ 45,000.00
จ้างดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้าน

โฆษณาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103702247961 นางสาวภัทราวดี คัชรินทร์ 640414082145
บจ.สมพ.

139/2564
25/03/2564 45,000.00 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

64047097500

จ้างดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้านสถานที่และคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

51,000.00 บาท

51,000.00 บาท

1103701606088 นางสาวเมธีรา ศรีสวัสดิ์ 51,000.00
จ้างดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้าน

สถานที่และคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701606088 นางสาวเมธีรา ศรีสวัสดิ์ 640414079879
บจ.สมพ.

140/2564
25/03/2564 51,000.00 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

64067424155

จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นง 5228 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49,800.00 บาท

49,800.00 บาท

3120101862401 ร้านติวานนท์ยางยนต์ 49,800.00จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นง 5228 นนทบุรี1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101862401 ร้านติวานนท์ยางยนต์ 640614347733
บจ.สมพ.

141/2564
25/03/2564 49,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาท่ีเสนอ

4,295.00                                      

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังจ้าง ใบสังจ้าง

1 3120100101058 ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ - - -              4,295.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ช่ือผู้ขาย จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

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

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

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

4. งบประมาณ    ......................................4,295.................................................................................บาท

5. ราคากลาง      .....................................4,295.................................................................................บาท

จ้างท าตรายางส าหรับบุคลากรในกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3120100101058 ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายช่ือผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ



ราคาท่ีเสนอ

2,996.00                                      

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังจ้าง ใบสังจ้าง

1 0105555131347 บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากัด

- - -              2,996.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

จ้างซ่อมห้องน้ าหญิง กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ช้ัน 4 อาคาร 2 0105555131347 บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายช่ือผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

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

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

3. ช่ือโครงการ     ......จ้างซ่อมห้องน้ าหญิง กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ช้ัน 4 อาคาร 2......................................................................

4. งบประมาณ    ......................................2,996.................................................................................บาท

5. ราคากลาง      .....................................2,996.................................................................................บาท

ช่ือผู้ขาย จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64037222010

จ้างจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ คำถามคำตอบ Call Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,400.00 บาท

34,400.00 บาท

3120600229720 บงกช เอี่ยมจำรูญ 34,400.00
การจ้างจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ คำถามคำตอบ Call

Center
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120600229720 บงกช เอี่ยมจำรูญ 640314193933
สนบ.จ

103/2564
02/03/2564 34,400.00 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

64047023497

จ้างเหมาจัดทำงานบริการของ OSSC โดยใช้ระบบสารสนเทศใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

497,000.00 บาท

497,000.00 บาท

0125558025131 บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด 497,000.00
การจ้างเหมาจัดทำงานบริการของ OSSC โดยใช้ระบบสารสนเทศใหม่ของสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125558025131
บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง

จำกัด
640414019557

สนบ.จ

104/2564
03/03/2564 497,000.00 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

64047013111

จ้างจัดจ้างรื้อ/ติดตั้ง TV และทำป้ายอะคลีลิค, ม่านรับแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,487.00 บาท

36,487.00 บาท

0105555131347 บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด 36,487.00การจ้างจัดจ้างรื้อ/ติดตั้ง TV และทำป้ายอะคลีลิค, ม่านรับแสง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105555131347 บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด 640414014109
สนบ.จ

105/2564
03/03/2564 36,487.00 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

64037601883

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

65,000.00 บาท

65,000.00 บาท

1329900140121 นางสาววัชราภรณ์  แซ่เอี้ยว 65,000.00จัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1329900140121 นางสาววัชราภรณ์  แซ่เอี้ยว 640314497378
สนบ.จ.

106/2564
04/03/2564 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

64047011301

จ้างจ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,000.00 บาท

60,000.00 บาท

1929900490240 นายพีรณัฐ ชัยเพชร 60,000.00
การจ้างจ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัต

กรรม
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1929900490240 นายพีรณัฐ ชัยเพชร 640414009822
สนบ.จ

107/2564
04/03/2564 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

64047008456

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64,000.00 บาท

64,000.00 บาท

1710500262383 นายจาตุรนต์ จ่ายะสิทธิ์ 64,000.00การจ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1710500262383 นายจาตุรนต์ จ่ายะสิทธิ์ 640414008028
สนบ.จ

108/2564
04/03/2564 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

64037585321

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66,000.00 บาท

66,000.00 บาท

1619900221420 นางสาวฐิติกานต์ เพาะโภชน์ 66,000.00จัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1619900221420 นางสาวฐิติกานต์ เพาะโภชน์ 640314487041
สนบ.จ.

109/2564
04/03/2564 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

64037441381

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

128,000.00 บาท

128,000.00 บาท

1100200727955 นายสุชาติ อร่ามเมลืองศรี 128,000.00การจ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200727955 นายสุชาติ อร่ามเมลืองศรี 640314375674
สนบ.จ

110/2564
04/03/2564 128,000.00 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

64037600412

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผติลภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64,000.00 บาท

64,000.00 บาท

1700400206155 นายกรวิทย์  เวชการ 64,000.00จัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผติลภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400206155 นายกรวิทย์  เวชการ 640314495736
สนบ.จ.

111/2564
04/03/2564 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

64037197081

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,982.95 บาท

80,982.95 บาท

0125560030154 ธาราลักษม์ ซัพพลาย 80,982.95อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125560030154 ธาราลักษม์ ซัพพลาย 640314172713 สนบ.ซ 4/2564 05/03/2564 80,982.95 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

64047024139

จ้างเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ อาคาร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,800.00 บาท

22,800.00 บาท

3102000512376 นายพงศกร เรืองมาก 22,800.00การจ้างเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ อาคาร 61

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102000512376 นายพงศกร เรืองมาก 640414021368
สนบ.จ

112/2564
10/03/2564 22,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047030632

จ้างจัดทำการบันทึกคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ เพื่อเตรียมการถ่ายโอนงานในระบบ skynet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

81,400.00 บาท

81,400.00 บาท

1939900145011 นางสาวศุภวรรณ  เรืองพุฒ 81,400.00
จัดทำการบันทึกคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ เพื่อเตรียมการถ่ายโอนงานในระบบ

skynet
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1939900145011 นางสาวศุภวรรณ  เรืองพุฒ 640414026319
สนบ.จ.

113/2564
29/03/2564 81,400.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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