
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64037489429

จ้างเจ้าหน้าที่ (ลูกจ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติงานที่กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,400.00 บาท

19,400.00 บาท

1120600133301 นางสาวภิรมย์พร บัวเพ็ง 19,400.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120600133301 นางสาวภิรมย์พร บัวเพ็ง 640314428379 ตสน.จ.7/2564 26/03/2564 19,400.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาทีเ่สนอ
81,000.00                                     

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

1 1710600087800 นางสาวธนฐักาญจน ์พันธ์มฆัวาฬ 640414102257 ก.พ.ร. 6/2564 1-เม.ย.-64            81,000.00 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไข      
ที่ก าหนด

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน        ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ    64047121453 
3. ชื่อโครงการ      จา้งเจา้หน้าที่ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ      81,000 บาท
5. ราคากลาง       81,000 บาท

นางสาวธนัฐกาญจน์ พันธ์มฆัวาฬ 3120101221456 นางสาวธนัฐกาญจน์ พันธ์มฆัวาฬ

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64027385816

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเช่า Cloud Server สำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,200,000.00 บาท

1,200,000.00 บาท

0107546000377 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 1,190,000.00
การจ้างเช่า Cloud Server สำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107546000377
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด

(มหาชน)
640424005153 25/2564 01/04/2564 1,140,000.00 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

64047450442

จ้างตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

147,078.00 บาท

147,078.00 บาท

3101701119785 นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ์ 147,078.00
จ้างตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101701119785 นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ์ 640414353499 บจ.กยผ.171/64 30/04/2564 147,078.00 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

64047002602

จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการงานและงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

97,500.00 บาท

97,500.00 บาท

1120100081387 นางสาวภัทราลักษณ์ เชื้อสุข 97,500.00จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการงานและงานพัสดุ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120100081387 นางสาวภัทราลักษณ์ เชื้อสุข 640414091398 บจ.กยผ.137/64 05/04/2564 97,500.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047013392

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดทำเอกสารและจัดส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

53,400.00 บาท

53,400.00 บาท

1100200120848 นายไพฑูรย์ ขันถม 53,400.00จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดทำเอกสารและจัดส่งเอกสาร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200120848 นายไพฑูรย์ ขันถม 640414106755 บจ.กยผ.138/64 05/04/2564 53,400.00 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

64047008416

จ้างพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

73,980.00 บาท

73,980.00 บาท

3120100806523 นายคชาทัช ศรีปภาดาดิลก 73,980.00จ้างพนักงานขับรถยนต์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100806523 นายคชาทัช ศรีปภาดาดิลก 640414113601 บจ.กยผ.139/64 05/04/2564 73,980.00 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

64047015128

จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

77,160.00 บาท

77,160.00 บาท

1103100248225 นางสาวสุพัตรา ดาบชัยธง 77,160.00จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103100248225 นางสาวสุพัตรา ดาบชัยธง 640414191293 บจ.กยผ.140/64 05/04/2564 77,160.00 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

64047014490

จ้างเหมาจัดทำวารสารอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

88,200.00 บาท

88,200.00 บาท

1101401171971 นางสาวณัฐฐานันท์ ปั้นสุวรรณ 88,200.00จ้างเหมาจัดทำวารสารอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101401171971 นางสาวณัฐฐานันท์ ปั้นสุวรรณ 640414191440 บจ.กยผ.141/64 05/04/2564 88,200.00 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

64047028933

จ้างเหมาในการดำเนินการ สืบค้น แปลและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านต่างประเทศในทุกระดับทั้งทวิภาคี พหุภาคี

และองค์กรระหว่างประเทศ/หรือพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อกฎระเบียบและมาตรการส่งออกระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
94,200.00 บาท

94,200.00 บาท

1529900856574 นายเกียรติคุณ ขำแก้ว 94,200.00
จ้างเหมาในการดำเนินการ สืบค้น แปลและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ด้านต่างประเทศในทุกระดับทั้งทวิภาคี พหุภาคี และองค์กรระหว่างประเทศ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900856574 นายเกียรติคุณ ขำแก้ว 640414244434 บจ.กยผ.142/64 05/04/2564 94,200.00 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

64047027130

จ้างเหมาในการประสาน ติดตาม การประชุมและจัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ของโครงการที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพกับหน่วยงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับทั้งทวิภาคี พหุภาคี และองค์กรระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
93,660.00 บาท

93,660.00 บาท

1101700072274 นางสาวนัณฐิกา ดุราศวิน 93,660.00
จ้างเหมาในการประสาน ติดตาม การประชุมและจัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ของ

โครงการที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101700072274 นางสาวนัณฐิกา ดุราศวิน 640414242207 บจ.กยผ.143/64 05/04/2564 93,660.00 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

64047029579

จ้างเหมาในการติดตาม จัดเก็บ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับทั้งทวิภาคี พหุภาคี

และองค์กรระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
75,000.00 บาท

75,000.00 บาท

1601000086987 นางสาวธนพร ฤทธิรักษ์ 75,000.00

จ้างเหมาในการติดตาม จัดเก็บ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับทั้ง

ทวิภาคี พหุภาคี และองค์กรระหว่างประเทศ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1601000086987 นางสาวธนพร ฤทธิรักษ์ 640414245073 บจ.กยผ.144/64 05/04/2564 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

64047026366

จ้างเหมาติดตาม รวบรวม พัฒนาระบบคุณภาพและระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

84,420.00 บาท

84,420.00 บาท

1100800086331 นายทศพร ขาวละเอียด 84,420.00
จ้างเหมาติดตาม รวบรวม พัฒนาระบบคุณภาพและระบบบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800086331 นายทศพร ขาวละเอียด 640414252073 บจ.กยผ.145/64 07/04/2564 84,420.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047025982

จ้างเหมาวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

79,080.00 บาท

79,080.00 บาท

1102000671168 นางสาวสินีนุช รงศิริกุล 79,080.00
จ้างเหมาวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102000671168 นางสาวสินีนุช รงศิริกุล 640414241703 บจ.กยผ.146/64 08/04/2564 79,080.00 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

64047119181

จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

79,080.00 บาท

79,080.00 บาท

1860200102517 นางสาวสุนันทา เหมาะภักดี 79,080.00
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนัก

งานฯ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1860200102517 นางสาวสุนันทา เหมาะภักดี 640414241821 บจ.กยผ.147/64 08/04/2564 79,080.00 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

64047125158

จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ประสาน ติดตาม รับข้อมูลหน่วยงานด้านแผนงบประมาณและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

76,200.00 บาท

76,200.00 บาท

1760100076256 นางสาวกัญญาณัฐ ศักดิ์หิรัญรัตน์ 76,200.00
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ประสาน ติดตาม รับข้อมูลหน่วยงานด้านแผน

งบประมาณและอื่นๆ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1760100076256 นางสาวกัญญาณัฐ ศักดิ์หิรัญรัตน์ 640414243826 บจ.กยผ.148/64 08/04/2564 76,200.00 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

64047236215

จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

78,600.00 บาท

78,600.00 บาท

1100702043351 นางสาวสิริรัตน์ ยิ้มสร้อย 78,600.00จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100702043351 นางสาวสิริรัตน์ ยิ้มสร้อย 640414192457 บจ.กยผ.149/64 09/04/2564 78,600.00 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

64047231739

จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการงานและงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

102,480.00 บาท

102,480.00 บาท

1239900001091 นางสาวเนติมา โชติช่วง 102,480.00เหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการงานและงานพัสดุ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1239900001091 นางสาวเนติมา โชติช่วง 640414189439 บจ.กยผ.150/64 09/04/2564 102,480.00 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

64047224134

จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการการประชุมและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

82,440.00 บาท

82,440.00 บาท

1620300102731 นางสาวปนัดดา จันทะบัตร์ 82,440.00เหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการการประชุมและบริหารงานทั่วไป1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1620300102731 นางสาวปนัดดา จันทะบัตร์ 640414183218 บจ.กยผ.151/64 09/04/2564 82,440.00 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

64047245214

จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

78,600.00 บาท

78,600.00 บาท

1719900393769 นางสาวไปรยา พูนพานิชอุปถัมป์ 78,600.00จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1719900393769 นางสาวไปรยา พูนพานิชอุปถัมป์ 640414199735 บจ.กยผ.152/64 09/04/2564 78,600.00 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

64047233247

จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการการประชุมและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

139,920.00 บาท

139,920.00 บาท

3130700091851 นางสาวนวรัตน์ พะลายะสุต 139,920.00จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดกาาการประชุมและบริหารงานทั่วไป1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3130700091851 นางสาวนวรัตน์ พะลายะสุต 640414190307 บจ.กยผ.153/64 09/04/2564 139,920.00 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

64047246152

จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการงานการเงินและงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

128,880.00 บาท

128,880.00 บาท

3130600535227 นางสาวหทัยรัตน์ ละเต็บซัน 128,880.00จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการงานการเงินและงานพัสดุ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3130600535227 นางสาวหทัยรัตน์ ละเต็บซัน 640414200912 บจ.กยผ.154/64 09/04/2564 128,880.00 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

64047234959

จ้างจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการ Support User กรณีติดปัญหาการใช้โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

76,500.00 บาท

76,500.00 บาท

1139900170218 นายสหรัฐ พร้อมบุญสิริ 76,500.00จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการ Support User กรณีติดปัญหาการใช้โปรแกรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1139900170218 นายสหรัฐ พร้อมบุญสิริ 640414191444 บจ.กยผ.155/64 09/04/2564 76,500.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047235622

จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการงานและงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

102,600.00 บาท

102,600.00 บาท

3101900361403 นางสุธานันท์ สอาดดี 102,600.00การจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการงานและงานพัสดุ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101900361403 นางสุธานันท์ สอาดดี 640414191884 บจ.กยผ.156/64 09/04/2564 102,600.00 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

64047234448

จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการ Support User กรณีติดปัญหาการใช้โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

74,400.00 บาท

74,400.00 บาท

1103700808761 นายกฤษตฤณ กรานจรูญ 74,400.00เหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการ Support User กรณีติดปัญหาการใช้โปรแกรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700808761 นายกฤษตฤณ กรานจรูญ 640414191005 บจ.กยผ.15ึ7/64 09/04/2564 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

64047224451

จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการ Support User กรณีที่ติดปัญหาการใช้โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57,600.00 บาท

57,600.00 บาท

1102002393432 นายกิตติพงศ์ หาเรือนพุฒ 57,600.00จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการ Support User กรณีติดปัญหาการใช้โปรแกรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102002393432 นายกิตติพงศ์ หาเรือนพุฒ 640414188250 บจ.กยผ.158/64 09/04/2564 57,600.00 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

64047243089

จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,000.00 บาท

54,000.00 บาท

1859900206241 นางสาวรุ้งชาดา มิตรใจดี 54,000.00จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1859900206241 นางสาวรุ้งชาดา มิตรใจดี 640414198547 บจ.กยผ.160/64 09/04/2564 54,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047243089

จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,000.00 บาท

54,000.00 บาท

1859900206241 นางสาวรุ้งชาดา มิตรใจดี 54,000.00จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1859900206241 นางสาวรุ้งชาดา มิตรใจดี 640414198547 บจ.กยผ.160/64 09/04/2564 54,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047450149

จ้างตรวจประเมินเพื่อยืนยันการคงอยู่ของระบบ ISO 270012013 (Surveillance Audit)  ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

101,650.00 บาท

101,650.00 บาท

0105556124182 บริษัท ยูไนเต็ด โนวเลดจ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 101,650.00
การจ้างตรวจประเมินเพื่อยืนยันการคงอยู่ของระบบ ISO 270012013 (Surveillance

Audit)  ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105556124182
บริษัท ยูไนเต็ด โนวเลดจ์ คอน

ซัลแตนท์ จำกัด
640414355061 บจ.กยผ.161/64 09/04/2564 101,650.00 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

64047124830

จ้างเหมาในการติดตาม รวบรวมเอกสาร หลักฐานการประกันคุณภาพ การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร และติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรหลังการฝึกอบรม 3 เดือน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
72,000.00 บาท

72,000.00 บาท

1129900306365 นางสาวบุตรสุนีย์  แสนแก้ว 72,000.00

จ้างเหมาในการติดตาม รวบรวมเอกสาร หลักฐานการประกันคุณภาพ การอบรม

โครงการพัฒนาบุคลากร และติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรหลังการฝึกอบรม

3 เดือน

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900306365 นางสาวบุตรสุนีย์  แสนแก้ว 640414286685 บจ.กยผ.162/64 09/04/2564 72,000.00 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

64047114359

จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลระบบงานพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

120,000.00 บาท

3149800030381 นางสาวสิริมา ไตรศิลป์ 120,000.00
จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลระบบงานพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3149800030381 นางสาวสิริมา ไตรศิลป์ 640414273190 บจ.กยผ.163/64 09/04/2564 120,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047032449

จ้างเหมาบริการข้อมูลวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

120,000.00 บาท

3251100436955 นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม 120,000.00จ้างเหมาบริการข้อมูลวิชาการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3251100436955 นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม 640414286378 บจ.กยผ.164/64 09/04/2564 120,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047102851

จ้างปฏิบัติงานด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

120,000.00 บาท

1729900068825 นางสาว ดวงหทัย นิลวรรณ 120,000.00ปฏิบัติงานด้านวิชาการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1729900068825 นางสาว ดวงหทัย นิลวรรณ 640414121076 บจ.กยผ. 165/64 09/04/2564 120,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047040416

จ้างเหมาจัดทำข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและสแกนแบบรายงาน ADR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,120.00 บาท

108,120.00 บาท

1129900035281 นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสุภา 108,120.00
จ้างเหมาจัดทำข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ

สแกนแบบรายงาน ADR
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900035281 นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสุภา 640414245742 บจ.กยผ.166/64 09/04/2564 108,120.00 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

64047148904

จ้างปฏิบัติงานบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และประสานงานการประชุมศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

120,000.00 บาท

3120101690553 นางสาวกัญญานัฐ นาคขำ 120,000.00
จ้างปฏิบัติงานบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

และประสานงานการประชุมศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101690553 นางสาวกัญญานัฐ นาคขำ 640414250503 บจ.กยผ.167/64 09/04/2564 120,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63057192133

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,900.00 บาท

37,900.00 บาท

3900101138357 เจเอส คอมพิวเตอร์ 37,900.00จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3900101138357 เจเอส คอมพิวเตอร์ 630514154821 บจ.กยผ.141/63 07/04/2563 37,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047153353

จ้างปฏิบัติงานบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

117,180.00 บาท

117,180.00 บาท

3600300523652 นายอำนวย สุวรรณชัย 117,180.00จ้างปฏิบัติงานบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3600300523652 นายอำนวย สุวรรณชัย 640414296173 บจ.กยผ.169/64 21/04/2564 117,180.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047260459

จ้างปฏิบัติงานรวบรวมจัดเอกสาร จัดกลุ่ม E-File ประเมินแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

3100900311871 นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์ 108,000.00
จ้างปฏิบัติงานรวบรวมจัดเอกสาร จัดกลุ่ม E-File ประเมินแบบรายงานเหตุการณ์ไม่

พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100900311871 นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์ 640414298028 บจ.กยผ.170/64 21/04/2564 108,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047415716

ซื้อชุดประชุมทางไกล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 3 และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

380,000.00 บาท

380,000.00 บาท

0107546000377 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 380,000.00
จัดซื้อชุดประชุมทางไกล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 3 และ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107546000377
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด

(มหาชน)
640414328921

บซ.กยผ.

13/2564
09/04/2564 380,000.00 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

64047338452

ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,710.00 บาท

9,710.00 บาท

0105525025310 บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ(2525) จำกัด 9,710.00ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105525025310 บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ(2525) จำกัด 640514096224 บซ.กยผ.14/64 26/04/2564 9,710.00 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

64047334742

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านจัดทำข้อมูลรวบรวมเอกสารด้านการพิจารณาดำเนินการทางคดีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

94,200.00 บาท

94,200.00 บาท

1129900041892 น.ส.ชื่นจิต ทองนพเก้า 94,200.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900041892 น.ส.ชื่นจิต ทองนพเก้า 640414280953 จ/15/2564 23/04/2564 94,200.00 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

64047336594

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านจัดทำข้อมูล ประสานงาน ติดตาม สรุปและแจ้งผลเกี่ยวกับการดำเนินการทางคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

106,200.00 บาท

106,200.00 บาท

1101500177943 น.ส.อนุธิดา ปัตตานุสรณ์ 106,200.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101500177943 น.ส.อนุธิดา ปัตตานุสรณ์ 640414286342 จ/16/2564 23/04/2564 106,200.00 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

64047427790

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้านกฎหมายของกลุ่มกฎหมายอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

81,000.00 บาท

81,000.00 บาท

3102100863979 นายโดม ขำสัมศักดิ์ 81,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102100863979 นายโดม ขำสัมศักดิ์ 640414338974 จ/17/2564 23/04/2564 81,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

3,103.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 0105538117803
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร 

จ ากัด
- บซ.พ.7/2564 1/4/2564 3,103.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ซ้ือวัสดุส านักงาน (กล่องบรรจุเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     -

3. ชือ่โครงการ       ซ้ือวัสดุส านกังาน (กล่องบรรจุเอกสาร)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       3,103.00  บาท

5. ราคากลาง        3,103.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา



ราคาทีเ่สนอ

300,000.00

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

1 1969900253531 น.ส.นูรูลอัสนา สาและ 640514003860 บจ.พ.136/2564 5/4/2564 300,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

 จ้างตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถานประกอบการเคร่ืองมือแพทย์
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1969900253531 น.ส.นูรูลอัสนา สาและ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64047215728
3. ชือ่โครงการ       จ้างตรวจสอบและปรับปรุงข้อมลูสถานประกอบการเคร่ืองมอืแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       300,000.00  บาท
5. ราคากลาง        300,000.00 บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา



ราคาทีเ่สนอ

450,000.00

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

1 0105538117803
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร 

จ ากัด
640414324570 บจ.พ.137/2564 5/4/2564 450,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

สแกนเอกสารข้อมูลสถานประกอบการเคร่ืองมือแพทย์ 0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64047412267
3. ชือ่โครงการ       สแกนเอกสารข้อมลูสถานประกอบการเคร่ืองมอืแพทย์
4. งบประมาณ       450,000.00  บาท
5. ราคากลาง        450,000.00 บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา



ราคาทีเ่สนอ

100,020.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3100903079686 นายฉกาจ แมลงภูท่อง 640414151514 บจ.พ.138/2564 7/4/2564 100,020.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (นายฉกาจ  แมลงภูท่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3100903079686 นายฉกาจ แมลงภูท่อง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037540782

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (นายฉกาจ  แมลงภูท่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       100,020.00  บาท

5. ราคากลาง        100,020.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

64,200.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3170500010050 นางสาวชนิดาภา เพชรบุตร์ 640414164668 บจ.พ.139/2564 7/4/2564 64,200.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

5. ราคากลาง        64,200.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (น.ส.ชนิดาภา  เพชรบุตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3170500010050 นางสาวชนิดาภา เพชรบุตร์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037541094

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (น.ส.ชนดิาภา  เพชรบตุร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       64,200.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

66,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1120100010919 นายวิทยา  มหา 640414164579 บจ.พ.140/2564 7/4/2564 66,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

5. ราคากลาง        66,000.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (นายวิทยา  มหา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1120100010919 นายวิทยา  มหา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037540626

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (นายวิทยา  มหา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       66,000.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

87,840.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1120100054983 นายพงษ์พันธ์  ทิมแตง 640414168073 บจ.พ.141/2564 7/4/2564 87,840.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (นายพงษ์พันธ์  ทิมแตง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1120100054983 นายพงษ์พันธ์  ทิมแตง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037540257

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (นายพงษพ์ันธ์  ทิมแตง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       87,840.00  บาท

5. ราคากลาง        87,840.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

125,400.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1100800713475 นายวันฉัตร  ผลพิมาย 640414167240 บจ.พ.142/2564 7/4/2564 125,400.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (นายวันฉัตร  ผลพิมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100800713475 นายวันฉัตร  ผลพิมาย

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037540055

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (นายวันฉัตร  ผลพิมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ      125,400.00  บาท

5. ราคากลาง        125,400.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

138,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1140800056296 นางสาววนิดา นุชนาฏ 640414169230 บจ.พ.143/2564 7/4/2564 138,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (น.ส.วนิดา นุชนาฏ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1140800056296 นางสาววนิดา นุชนาฏ

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037540463

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (น.ส.วนดิา นชุนาฏ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       138,000.00  บาท

5. ราคากลาง        138,000.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

61,200.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1129900453988 นายสุทธิพร  ทับทอง 640414164767 บจ.พ.144/2564 7/4/2564 61,200.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (นายสุทธิพร  ทับทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1129900453988 นายสุทธิพร  ทับทอง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037539848

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (นายสุทธิพร  ทับทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       61,200.00  บาท

5. ราคากลาง        61,200.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

122,400.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1102002191481 นายเกียรติศักด์ิ  สุขกิจ 640414168487 บจ.พ.145/2564 7/4/2564 122,400.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

4. งบประมาณ       122,400.00  บาท

5. ราคากลาง        122,400.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (นายเกียรติศักด์ิ  สุขกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1102002191481 นายเกียรติศักด์ิ  สุขกิจ

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037535039

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (นายเกยีรติศักด์ิ  สุขกจิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา



ราคาทีเ่สนอ

137,400.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1100200779467 นางสาวรุ่งนภา โมกผา 640414164406 บจ.พ.146/2564 7/4/2564 137,400.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (น.ส.รุ่งนภา  โมกผา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100200779467 นางสาวรุ่งนภา โมกผา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037554999

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (น.ส.รุ่งนภา  โมกผา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       137,400.00  บาท

5. ราคากลาง         137,400.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ

122,400.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1102002569921 น.ส. ขวัญชนก  บุญดาราช 640414169013 บจ.พ.147/2564 7/4/2564 122,400.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (น.ส.ขวัญชนก บุญดาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1102002569921

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

น.ส. ขวัญชนก  บุญดาราช

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037554866

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (น.ส.ขวัญชนก บญุดาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       122,400.00  บาท

5. ราคากลาง        122,400.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

96,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1120100081344 นายทวิช  ภูส่่าน 640414171301 บจ.พ.148/2564 7/4/2564 96,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (นายทวิช  ภูส่่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1120100081344 นายทวิช  ภูส่่าน

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037554739

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (นายทวิช  ภูส่่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       96,000.00  บาท

5. ราคากลาง        96,000.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ

121,800.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1401500089693 น.ส. ดวงแก้ว  ศรีชมชืน่ 640414169456 บจ.พ.149/2564 7/4/2564 121,800.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (น.ส.ดวงแก้ว  ศรีชมชืน่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1401500089693 น.ส. ดวงแก้ว  ศรีชมชืน่

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037554615

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (น.ส.ดวงแกว้  ศรีชมชืน่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       121,800.00  บาท

5. ราคากลาง        121,800.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้



ราคาทีเ่สนอ

61,200.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1102002073578 น.ส. ปุณยานุช  คุณูปธานินทร์ 640414171133 บจ.พ.150/2564 7/4/2564 61,200.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

4. งบประมาณ       61,200.00  บาท

5. ราคากลาง        61,200.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (น.ส.ปุณยานุช คุณูปธานินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1102002073578 น.ส. ปุณยานุช  คุณูปธานินทร์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037555186

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (น.ส.ปณุยานชุ คุณูปธานนิทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



ราคาทีเ่สนอ

121,800.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1659900770741 น.ส.ปราญชลี  ผาทา 640414165032 บจ.พ.151/2546 7/4/2564 121,800.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (น.ส.ปราญชลี  ผาทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1659900770741 น.ส.ปราญชลี  ผาทา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037555339

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (น.ส.ปราญชลี  ผาทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       121,800.00  บาท

5. ราคากลาง        121,800.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

115,200.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3120101263230 นายสุทธิศักด์ิ  แสงหนู 640414166335 บจ.พ.152/2564 7/4/2564 115,200.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (นายสุทธิศักด์ิ  แสงหนู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       115,200.00  บาท

5. ราคากลาง        115,200.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (นายสุทธิศักด์ิ  แสงหนู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3120101263230 นายสุทธิศักด์ิ  แสงหนู

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037556619



ราคาทีเ่สนอ

130,200.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3102201024808 นายวิสุทธิพ์ันธุ ์ฉายแสง 640414171880 บจ.พ.153/2564 7/4/2564 130,200.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

นายวิสุทธิพ์ันธุ ์ฉายแสง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037556878

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (นายวิสุทธิ์พันธุ์  ฉายแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       130,200.00  บาท

5. ราคากลาง        130,200.00   บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (นายวิสุทธิพ์ันธุ ์ ฉายแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3102201024808



ราคาทีเ่สนอ

117,600.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1120100038601 นางอรวรรณ  อนันธิกุลชัย 640414171799 บจ.พ.154/2564 7/4/2564 117,600.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (นางอรวรรณ  อนันธิกุลชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1120100038601 นางอรวรรณ  อนันธิกุลชัย

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037555511

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (นางอรวรรณ  อนนัธิกลุชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       117,600.00  บาท

5. ราคากลาง        117,600.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

121,800.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1100200679322 นายภานุมาศ  ชืน่ชูเดช บจ.พ.155/2564 บจ.พ.155/2564 7/4/2564 121,800.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037560125

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (นายภานมุาศ  ชืน่ชูเดช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       121,800.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

5. ราคากลาง        121,800.00 บาท

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (นายภานุมาศ  ชืน่ชูเดช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100200679322 นายภานุมาศ  ชืน่ชูเดช



ราคาทีเ่สนอ

121,800.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1103701004363 นายจิตรภาณุ  ผิวอ่อน 640414164200 บจ.พ.156/2564 7/4/2564 121,800.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (นายจิตรภาณุ  ผิวอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1103701004363 นายจิตรภาณุ  ผิวอ่อน

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037538572

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (นายจิตรภาณุ  ผิวออ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       121,800.00  บาท

5. ราคากลาง        121,800.00   บาท



ราคาทีเ่สนอ

54,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1100200564100 น.ส.ปุณญาภา  เอีย่มวิจิตร์ 640414171616 บจ.พ.157/2564 7/4/2564 54,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (น.ส.ปุณญาภา  เอีย่มวิจิตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100200564100 น.ส.ปุณญาภา  เอีย่มวิจิตร์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037557176

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (น.ส.ปณุญาภา  เอีย่มวิจิตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       54,000.00 บาท

5. ราคากลาง        54,000.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

65,400.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3170500010076 น.ส.สุทธดา  เพชรบุตร 640414165905 บจ.พ.158/2564 7/4/2564 65,400.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

5. ราคากลาง        65,400.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (น.ส.สุทธดา  เพชรบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3170500010076 น.ส.สุทธดา  เพชรบุตร

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037557582

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (น.ส.สุทธดา  เพชรบตุร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       65,400.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

54,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1129900047726 นายภูเบศร์  พันธรักษ์ 640414147779 บจ.พ.159/2564 7/4/2564 54,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (นายภูเบศร พันธรักษ)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1129900047726 นายภูเบศร์  พันธรักษ์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037557418

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (นายภเูบศร พันธรักษ)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       54,000.00  บาท

5. ราคากลาง        54,000.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

83,400.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3120600088875 น.ส.สิวิพรรณ  สุวรรณรัตน์ 640414171740 บจ.พ.160/2564 7/4/2564 83,400.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (น.ส.สิวิพรรณ  สุวรรณรัตน)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3120600088875 น.ส.สิวิพรรณ  สุวรรณรัตน์

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037538717

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (น.ส.สิวิพรรณ  สุวรรณรัตน)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       83,400.00  บาท

5. ราคากลาง        83,400.00  บาท

เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

65,400.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1101401060886 นายชัษณศักด์ิ  ธนพรพรหม 640414150511 บจ.พ.161/2564 7/4/2564 65,400.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (นายชัษณศักด์ิ  ธนพรพรหม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1101401060886 นายชัษณศักด์ิ  ธนพรพรหม

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037538972

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (นายชัษณศักด์ิ  ธนพรพรหม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       65,400.00  บาท

5. ราคากลาง        65,400.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั



ราคาทีเ่สนอ

132,600.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1840200111893 น.ส.อุมาพร  เธียรโชติ 640414164290 บจ.พ.162/2564 7/4/2564 132,600.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (น.ส.อุมาพร  เธียรโชติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1840200111893 น.ส.อุมาพร  เธียรโชติ

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037538824

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (น.ส.อมุาพร  เธียรโชติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       132,600.00  บาท

5. ราคากลาง        132,600.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

91,320.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3100203101107 น.ส.วนิดา  ทรงศร 640414150040 บจ.พ.163/2564 7/4/2564 91,320.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (น.ส.วนิดา  ทรงศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3100203101107 น.ส.วนิดา  ทรงศร

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037539219

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (น.ส.วนดิา  ทรงศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       91,320.00  บาท

5. ราคากลาง        91,320.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

176,400.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1102700284914 นายธเนศ วิริยะเมธานนท์ 640414148260 บจ.พ.164/2564 7/4/2564 176,400.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (นายธเนศ  วิริยะเมธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1102700284914 นายธเนศ วิริยะเมธานนท์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037557782

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (นายธเนศ  วิริยะเมธานนท)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       176,400.00  บาท

5. ราคากลาง        176,400.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

122,400.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1100600356598 น.ส.อรวรรยา  ปิน่แสง 640414165396 บจ.พ.165/2564 7/4/2564 122,400.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (น.ส.อรวรรยา  ปิน่แสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100600356598 น.ส.อรวรรยา  ปิน่แสง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037558121

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (น.ส.อรวรรยา  ปิน่แสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ      122,400.00  บาท

5. ราคากลาง        122,400.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

55,200.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1103702606634 นายนนท์มนัส ชืน่ชูเดช 640414165230 บจ.พ.166/2564 7/4/2564 55,200.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (นายนนท์มนัส  ชืน่ชูเดช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1103702606634 นายนนท์มนัส ชืน่ชูเดช

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037558275

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (นายนนท์มนสั  ชืน่ชูเดช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       55,200.00  บาท

5. ราคากลาง        55,200.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

92,400.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1101402130454 น.ส.ศุภิสรา  บุดดีค า 640414149912 บจ.พ.167/2564 7/4/2564 92,400.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (น.ส.ศุภิสรา  บุดดีค า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1101402130454 น.ส.ศุภิสรา  บุดดีค า

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037558453

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (น.ส.ศุภสิรา  บดุดีค า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       92,400.00  บาท

5. ราคากลาง        92,400.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

123,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1103702126616 น.ส. ณธษา  มลคลหัตถี 640414166103 บจ.พ.168/2564 7/4/2564 123,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (น.ส.ณธษา มงคลหัตถ)ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1103702126616 น.ส. ณธษา  มลคลหัตถี

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037558662

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (น.ส.ณธษา มงคลหตัถี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       123,000.00  บาท

5. ราคากลาง        123,000.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

137,400.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1102700267181 นางสาวสุทธิดา สนนุกิจ 640414168759 บจ.พ.169/2564 7/4/2564 137,400.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (น.ส.สุทธิดา  สนนุกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1102700267181 นางสาวสุทธิดา สนนุกิจ

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

5. ราคากลาง        137,400.00  บาท

2. เลขที่โครงการ     64037539399

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (น.ส.สุทธิดา  สนนกุจิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       137,400.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

135,060.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3320700962320 นางสาวฐิตยาภรณ์ ศรีทอง 640414166574 บจ.พ.170/2564 7/4/2564 135,060.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (น.ส.ฐิตยาภรณ์  ศรีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3320700962320 นางสาวฐิตยาภรณ์ ศรีทอง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037558822

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (น.ส.ฐิตยาภรณ์  ศรีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ        135,060.00   บาท

5. ราคากลาง         135,060.00   บาท



ราคาทีเ่สนอ

78,600.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1101400927053 น.ส.อัจฉรา  ถ้ าหิน 640414170384 บจ.พ.171/2564 7/4/2564 78,600.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (น.ส.อัจฉรา  ถ้ าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1101400927053 น.ส.อัจฉรา  ถ้ าหิน

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037559922

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (น.ส.อจัฉรา  ถ้ าหนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       78,600.00  บาท

5. ราคากลาง        78,600.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

123,600.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1100600372453 น.ส. ชญาดา  โอบนิธิชา 640414148335 บจ.พ.172/2564 7/4/2564 123,600.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (น.ส.ชญาดา  โอบนิธิชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100600372453 น.ส. ชญาดา  โอบนิธิชา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037559752

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (น.ส.ชญาดา  โอบนธิิชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ      123,600.00  บาท

5. ราคากลาง       123,600.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

121,800.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1179900223583 น.ส. กมลวรรณ  มัน่ดี 640414150636 บจ.พ.173/2564 7/4/2564 121,800.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (น.ส.กมลวรรณ มัน่ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1179900223583 น.ส. กมลวรรณ  มัน่ดี

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037559585

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (น.ส.กมลวรรณ มัน่ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       121,800.00  บาท

5. ราคากลาง        121,800.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

114,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1719900384654 น.ส.มณฑิตา  วสุนธรานิติกุล 640414189312 บจ.พ.174/2564 16/4/2564 114,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.
64 (น.ส.มณฑิตา วสุนธรานิติกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1719900384654 น.ส.มณฑิตา  วสุนธรานิติกุล

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64037560315

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เม.ย.64 ถึง ก.ย.64 (น.ส.มณฑิตา วสุนธรานติิกลุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       114,000.00  บาท

5. ราคากลาง        114,000.00  บาท
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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047293451

จ้างทำความสะอาด และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของด่านอาหารและยา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,104.00 บาท

29,104.00 บาท

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 29,104.00
จ้างทำความสะอาด และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของด่านอาหารและยา ประจำ

ปี 2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 640414238901 บจด.229/64 16/04/2564 29,104.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64037404524 

3. ช่ือโครงการ จ้างผลิตวดิีทัศน์ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 100,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 100,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
ผลิตวดิีทัศน์ เรื่อง ความปลอดภยัมาก่อนเปิดมาตรฐานการให้บริการวัคซีนโควิด-19 
ความยาวประมาณ ๓ นาที 

0105548120378 บริษัท วี โอ พี มีเดีย จ ากัด 100,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0105548120378 บริษัท วี โอ พี มีเดีย จ ากัด 640314374266 บจ.พศ.96/2564 24/03/2564 100,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64037430645 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 79,980.00 บาท 

5. ราคากลาง 13,330.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
เหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๕ รายการ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

1103000053708 นางสาวณัชชากร  ผรณจินดา 79,980.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1103000053708 นางสาวณัชชากร  ผรณจินดา 640314405536 บจ.พศ.97/2564 25/03/2564 79,980.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64037428358 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน  ๗ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 101,220.00 บาท 

5. ราคากลาง 16,870.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
เหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๗ รายการ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

3640600065871 นางสาวรมดิา  ธนธนวัฒน์ 101,220.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3640600065871 นางสาวรมดิา  ธนธนวัฒน์ 640314407184 บจ.พศ.98/2564 25/03/2564 101,220.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64037430699 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๑๑ รายการ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 120,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 20,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
เหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๑๑ รายการ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
1100400092546 นางสาวณิชวรรณ  ตันติโสภณวนชิ 120,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1100400092546 นางสาวณิชวรรณ  ตันติโสภณวนชิ 640314407805 บจ.พศ.99/2564 25/03/2564 120,000.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64037427436 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 43,980.00 บาท 

5. ราคากลาง 21,990.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
เหมาปฏบิัติงานโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน ๑๐ รายการ ตั้งแตเ่ดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึง 

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
3120100671458 นายทวชา  เพชรบุญยัง 43,980.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120100671458 นายทวชา  เพชรบุญยัง 640314406285 
บจ.พศ. 

100/2564 
25/03/2564 43,980.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64037433317 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบรโิภค จ านวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 77,700.00 บาท 

5. ราคากลาง 12,950.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
เหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบรโิภค จ านวน ๗ รายการ ตั้งแต่เดือน 

เมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
1100201140125 นางสาวธัญสดุา  งอกนาวัง 77,700.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1100201140125 นางสาวธัญสดุา  งอกนาวัง 640314409443 
บจ.พศ. 

101/2564 
25/03/2564 77,700.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64037453173 

3. ช่ือโครงการ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จ านวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 14,659.00 บาท 

5. ราคากลาง 14,659.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จ านวน ๔ เครื่อง 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 14,659.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 640314412005 
บจ.พศ. 

102/2564 
26/03/2564 14,659.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64047039077 

3. ช่ือโครงการ จ้างผลิตโปสเตอร์การใช้ยาอย่างสมเหตผุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 500,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 25.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ผลิตโปสเตอร์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 0115547008787 บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จ ากดั 495,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0115547008787 บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จ ากดั 640414088305 
บจ.พศ. 

103/2564 
08/04/2564 495,000.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64047040814 

3. ช่ือโครงการ จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างความรอบรู้เกีย่วกับผลิตภณัฑส์ุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 500,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 499,690.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 

ผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เผยแพร่ตั้งแต่วันท่ี 01 

พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564 ให้บริการ 05.30-24.00 น. โดยให้บริการ 

ตั้งแต่สถานีพญาไท ถึงสถานีสุวรรณภูมิ จ านวน 36 รอบ 

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

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0105554064026 
บริษัท โคอะ-ฉะ มีเดีย(ประเทศไทย) 

จ ากัด 
640414125770 

บจ.พศ. 

105/2564 
16/04/2564 499,690.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64047132668 

3. ช่ือโครงการ ซื้อวัสดุส านักงาน ไฟฟ้า และงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 23,321.72 บาท 

5. ราคากลาง 23,321.72 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
ซื้อวัสดุส านักงาน ไฟฟ้า และงานบ้านงานครัว จ านวน ๑๒ รายการ รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบ 
3100400789039 กิจทวีทรัพย์ 

 
23,321.72 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 

 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100400789039 กิจทวีทรัพย์  640414151411 บซ.พศ.9/2564 19/04/2564 23,321.72 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047109116

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านการจัดทำและประสานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

94,800.00 บาท

94,800.00 บาท

3120101108234 นางสาาวธีมานันท์  กุหลาบเพ็ชรทอง 94,800.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านการจัดทำและประสานฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101108234 นางสาาวธีมานันท์  กุหลาบเพ็ชรทอง 640414093465 คบ.จ38/2564 31/03/2564 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

64047116204

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างทำงานด้านวิเคราะหืประมวลผลข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเรื่องเฝ้าระวังข้อมูลผลิตภัณฑ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

69,600.00 บาท

69,600.00 บาท

3120600821386 นางสาวอรอุมา  สีอ่อน 69,600.00
รายงานขออนุัติจ้างจัดทำงานด้านวิเคราะห์ประมงลผลข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเรื่อง

เฝ้าระวังข้อมูลฯ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120600821386 นางสาวอรอุมา  สีอ่อน 640414096113 คบ.จ43/2564 31/03/2564 69,600.00 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

64047119385

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านธุรการและประสานงาน คบส.พื้นที่ คบ.เขตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66,000.00 บาท

66,000.00 บาท

1309801295142 นางสาวพรพรรณ  บุญแท้ 66,000.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านธุรการและประสานงานคบส.ฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309801295142 นางสาวพรพรรณ  บุญแท้ 640414115467 คบ.จ46/2564 31/03/2564 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

64047141385

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านการจัดการข้อมูลผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะจากส่วนภูมิภาคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

123,000.00 บาท

123,000.00 บาท

1779800051483 นางสาวระวีวรรณ  ปรานพรม 123,000.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านการจัดการข้อมูลผลการดำเนินงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1779800051483 นางสาวระวีวรรณ  ปรานพรม 640414116831 คบ.จ37/2564 31/03/2564 123,000.00 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

64047143512

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านจัดซื้อ/จ้างและระบบการจัดซื้อการจ้างภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

150,000.00 บาท

3760100394262 นางสาวไพรินทร์  โสภณ 150,000.00
รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านจัดซื้อ/จ้าง และระบบการจัดซื้อการจัดจ้างภาครัฐ

ฯ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3760100394262 นางสาวไพรินทร์  โสภณ 640414118152 คบ.จ35/2564 31/03/2564 150,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047145141

จ้างจ้างจัดทำงานวิเคราะห์สารสนเทศ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

93,600.00 บาท

93,600.00 บาท

1579900718252 นายนราธิป  ไชยราช 93,600.00จ้างทำงานวิเคราะห์สารสนเทศฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1579900718252 นายนราธิป  ไชยราช 640414122259 คบ.จ44/2564 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

64047149541

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านพนักงานขับรถยนต์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

95,400.00 บาท

95,400.00 บาท

3100502908983 นายสำราญ  ขุนเอม 95,400.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านพนักงานขับรถยนต์ฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100502908983 นายสำราญ  ขุนเอม 640414123598 คบ.จ41/2564 31/03/2564 95,400.00 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

64047151267

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,000.00 บาท

60,000.00 บาท

1800200001532 นางสาวชุติมา  คันธิก 60,000.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานสารบรรณฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800200001532 นางสาวชุติมา  คันธิก 640414125123 คบ.จ47/2564 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

64047153078

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานประเมินคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,000.00 บาท

96,000.00 บาท

1331000195894 นางสาวศิริกัลยา  กระสังข์ 96,000.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานประเมินคุณภาพและมา๖รบานผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1331000195894 นางสาวศิริกัลยา  กระสังข์ 640414127122 คบ.จ40/2564 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

64047176655

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านธุรการและประสานงาน คบส.พื้นที่ เขต 2,3,5,7,11,12,13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

129,000.00 บาท

129,000.00 บาท

3129900227445 นางสาวประภาพร  แป้นกลม 129,000.00
รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านธุรการและประสานงานคบส.พื้นที่

2,3,5,7,11,12,13
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3129900227445 นางสาวประภาพร  แป้นกลม 640414146004 คบ.จ36/2564 31/03/2564 129,000.00 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

64047179225

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานวิเคราะห์สารสนเทส ภายใต้โครงการสนับสนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

103,200.00 บาท

103,200.00 บาท

1709900908670 นางสาวภารดี  กลีบจอหอ 103,200.00รายงานขออนุมัติจ้างจจัดทำงานวิเคราะห์สารสนเทศฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900908670 นางสาวภารดี  กลีบจอหอ 640414154427 คบ.จ42/2564 31/03/2564 103,200.00 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

64047188796

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านพัสดุการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87,000.00 บาท

87,000.00 บาท

3100203228263 นางสาวพิไลพร  อ่ำอ่อน 87,000.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านพัสดุจัดซื้อ/จัดจ้าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100203228263 นางสาวพิไลพร  อ่ำอ่อน 640414156826 คบ.จ39/2564 31/03/2564 87,000.00 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

64047107006

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านการเจ้าหน้าที่และงานเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ต.ส.ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66,000.00 บาท

66,000.00 บาท

3129900365147 นางจิตติมา  สุขแสนนาน 66,000.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านการเจ้าหน้าที่และงานเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ต.ส.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3129900365147 นางจิตติมา  สุขแสนนาน 640414088908 คบ.จ45/2564 31/03/2564 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

64047058339

จ้างเหมาปฏิบัติโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

56,700.00 บาท

56,700.00 บาท

1551000044886 นายกวีวัฒน์ กันทา 56,700.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1551000044886 นายกวีวัฒน์ กันทา 640414052355 บจส.142/2564 02/04/2564 56,700.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047071215

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

118,260.00 บาท

118,260.00 บาท

3101501904764 นายกิตติทัศน์  พูลสวัสดิ์ 118,260.00การจ้างเหมาปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101501904764 นายกิตติทัศน์  พูลสวัสดิ์ 640414120994 บจส.143/2564 01/04/2564 118,260.00 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

64047065042

จ้างจ้างเหมาปฏิบัติงานนาย สนาน คราประยูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

68,640.00 บาท

68,640.00 บาท

3130100360185 นายสนาน คราประยูร 68,640.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3130100360185 นายสนาน คราประยูร 640414056587 บจส.144/2564 05/04/2564 68,640.00 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

64047175705

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

133,200.00 บาท

133,200.00 บาท

5100500016089 นางสาวจิราภรณ์ วันอุ่น 133,200.00จ้างเหมาปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5100500016089 นางสาวจิราภรณ์ วันอุ่น 640414144342 บจส.145/2564 05/04/2564 133,200.00 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

64047072627

จ้างเหมาปฏิบัติงาน น.ส.ศิษฐ์ณพิชญ์ สีตบุตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

146,820.00 บาท

146,820.00 บาท

3120101289433 นางสาวศิษฐ์ณพิชญ์ สีตบุตร 146,820.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101289433 นางสาวศิษฐ์ณพิชญ์ สีตบุตร 640414060293 บจส.146/2564 05/04/2564 146,820.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047071608

จ้างเหมาปฏิบัติงาน น.ส.ศิรภัสร รอดทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

138,600.00 บาท

138,600.00 บาท

3120100581203 นางสาวศิรภัสสร รอดทอง 138,600.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100581203 นางสาวศิรภัสสร รอดทอง 640414058530 บจส.147/2564 05/04/2564 138,600.00 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

64047145821

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

61,800.00 บาท

61,800.00 บาท

1209900007791 นายเอกชัย  เริงสมุทร 61,800.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1209900007791 นายเอกชัย  เริงสมุทร 640414120648 บจส.148/2564 05/04/2564 61,800.00 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

64047074546

จ้างเหมาปฏิบัติงาน น.ส.เบญจวรรณ งามวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,200.00 บาท

100,200.00 บาท

1139900052215 นางสาวเบญจวรรณ งามวรรณ 100,200.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1139900052215 นางสาวเบญจวรรณ งามวรรณ 640414060890 บจส.149/2564 05/04/2564 100,200.00 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

64047075113

จ้างเหมาปฎิบัติงาน น.ส.นันนภัส ใจจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

94,500.00 บาท

94,500.00 บาท

1103701697555 นางสาวนันนภัส ใจจิต 94,500.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701697555 นางสาวนันนภัส ใจจิต 640414061279 บจส.150/2564 05/04/2564 94,500.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047075445

จ้างเหมาปฎิบัติงาน น.ส.ศิริวรรณ จันไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

94,500.00 บาท

94,500.00 บาท

1100200991997 นางสาวศิริวรรณ จันไทย 94,500.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200991997 นางสาวศิริวรรณ จันไทย 640414061562 บจส. 151/2564 05/04/2564 94,500.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047144637

จ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง นางสาวธันยทิพย์ ชยานันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

112,440.00 บาท

112,440.00 บาท

1849900127189 นางสาวธันยทิพย์ ชยานันท์ 112,440.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1849900127189 นางสาวธันยทิพย์ ชยานันท์ 640414119663 บจส 152/2654 07/04/2564 112,440.00 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

64047073198

จ้างเหมาปฎิบัติงาน น.ส.วีรวรรณ บุญประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

115,260.00 บาท

115,260.00 บาท

3120100843551 นางสาววีรวรรณ บุญประกอบ 115,260.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100843551 นางสาววีรวรรณ บุญประกอบ 640414124515 บจส. 153/2564 08/04/2564 115,260.00 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

64047142963

จ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบเครื่องสำอาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,000.00 บาท

90,000.00 บาท

1669900329816 นางสาวกุลรัตน์ บัวชุม 90,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1669900329816 นางสาวกุลรัตน์ บัวชุม 640414117913 บจส 154/2564 07/04/2564 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

64047139937

จ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบเครื่องสำอาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,200.00 บาท

100,200.00 บาท

1179900303901 นางสาวชิดหทัย ต่ายจันทร์ 100,200.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1179900303901 นางสาวชิดหทัย ต่ายจันทร์ 640414120378 บจส 155/2564 07/04/2564 100,200.00 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

64047155409

จ้างเหมาปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

150,000.00 บาท

3101402251096 นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล 150,000.00การจ้างเหมาปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101402251096 นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล 640414128752 บจส.156/2564 07/04/2564 150,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047156420

จ้างเหมาปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

150,000.00 บาท

3341900096317 นางสาวสลักจิต สืบอาษา 150,000.00จ้างเหมาปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3341900096317 นางสาวสลักจิต สืบอาษา 640414128925 บจส.157/2564 07/04/2564 150,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047201277

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาววิลาวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

94,500.00 บาท

94,500.00 บาท

1670700241836 นางสาววิลาวรรณ แดนสลัด 94,500.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1670700241836 นางสาววิลาวรรณ แดนสลัด 640414177792 บจส.158/2564 09/04/2564 94,500.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047202147

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวสุนิสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

94,500.00 บาท

94,500.00 บาท

1102001667539 นางสาวสุนิสา ตรีภพ 94,500.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102001667539 นางสาวสุนิสา ตรีภพ 640414178549 บจส.159/2564 09/04/2564 94,500.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047202452

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวรมณีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,000.00 บาท

90,000.00 บาท

1539900512433 นางสาวรมณีย์ กระแซง 90,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1539900512433 นางสาวรมณีย์ กระแซง 640414179385 บจส.160/2564 09/04/2564 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

64047202649

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวฉันทนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

150,000.00 บาท

1101400628536 นางสาวฉันทนา แสวงผล 150,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101400628536 นางสาวฉันทนา แสวงผล 640414184347 บจส.161/2564 09/04/2564 150,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047202838

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวพิชชาพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,000.00 บาท

90,000.00 บาท

1102700629547 นางสาวพิชชาพร ลิ้มประไพพงษ์ 90,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102700629547 นางสาวพิชชาพร ลิ้มประไพพงษ์ 640414184923 บจส.162/2564 09/04/2564 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

64047203350

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวชุติมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

145,920.00 บาท

145,920.00 บาท

3220100092058 นางสาวชุติมา หุณเวช 145,920.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3220100092058 นางสาวชุติมา หุณเวช 640414175831 บจส.163/2564 09/04/2564 145,920.00 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

64047203592

จ้างเหมาปฏิบัติงานนายมนัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

69,300.00 บาท

69,300.00 บาท

3101403396331 นายมนัส คัมภิรานนท์ 69,300.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101403396331 นายมนัส คัมภิรานนท์ 640414186025 บจส.164/2564 09/04/2564 69,300.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047203807

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวพจนาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

133,980.00 บาท

133,980.00 บาท

1411200060240 นางสาวพจนาลัย กงวงศ์ 133,980.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1411200060240 นางสาวพจนาลัย กงวงศ์ 640414187805 บจส.165/2564 09/04/2564 133,980.00 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

64047204013

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวพจวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

143,640.00 บาท

143,640.00 บาท

1700400021741 นางสาวพจวรรณ ชโลธร 143,640.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400021741 นางสาวพจวรรณ ชโลธร 640414188919 บจส.166/2564 09/04/2564 143,640.00 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

64047204245

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวจันทนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

150,000.00 บาท

3100903318061 นางสาวจันทนา บรรจงเกตุ 150,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100903318061 นางสาวจันทนา บรรจงเกตุ 640414192618 บจส.167/2564 09/04/2564 150,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047204630

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวนันทิกานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

94,500.00 บาท

94,500.00 บาท

1801100138821 นางสาวนันทิกานต์ หนูเนียม 94,500.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1801100138821 นางสาวนันทิกานต์ หนูเนียม 640414193550 บจส.168/2564 09/04/2564 94,500.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047205000

จ้างเหมาปฏิบัติงานนายพิศณุพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

85,680.00 บาท

85,680.00 บาท

1331000199962 นายพิศณุพงษ์ กาละพันธ์ 85,680.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1331000199962 นายพิศณุพงษ์ กาละพันธ์ 640414194883 บจส.169/2564 09/04/2564 85,680.00 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

64047205797

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวทิพวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

81,900.00 บาท

81,900.00 บาท

1729900293781 นางสาวทิพวรรณ ฟักเงิน 81,900.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1729900293781 นางสาวทิพวรรณ ฟักเงิน 640414196008 บจส.170/2564 09/04/2564 81,900.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047205975

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวธนาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

78,000.00 บาท

78,000.00 บาท

1101800645497 นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน 78,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101800645497 นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน 640414197927 บจส.171/2564 09/04/2564 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

64047206211

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวจุไรรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

121,140.00 บาท

121,140.00 บาท

1101000002281 นางสาวจุไรรัตน์ บุญสวน 121,140.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101000002281 นางสาวจุไรรัตน์ บุญสวน 640414199079 บจส.172/2564 09/04/2564 121,140.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047206445

จ้างเหมาปฏิบัติงานนายธีรยุทธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

109,380.00 บาท

109,380.00 บาท

5101500018791 นายธีรยุทธ ผ่องฉวี 109,380.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5101500018791 นายธีรยุทธ ผ่องฉวี 640414205627 บจส.173/2564 09/04/2564 109,380.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047206863

จ้างเหมาฏิบัติงานนายกิตติวิสุทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

73,680.00 บาท

73,680.00 บาท

3101700584883 นายกิตติวิสุทธิ์ ประทีปะจิตติ 73,680.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101700584883 นายกิตติวิสุทธิ์ ประทีปะจิตติ 640414206759 บจส.174/2564 09/04/2564 73,680.00 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

64047207225

จ้างเหมาปฏิบัติงานนายพลวิศิษฏ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66,360.00 บาท

66,360.00 บาท

1103700839038 นายพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคำ 66,360.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700839038 นายพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคำ 640414208013 บจส.175/2564 09/04/2564 66,360.00 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

64047207626

จ้างเหมาปฏิบัติงานนายณัฏฐพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

68,820.00 บาท

68,820.00 บาท

3101400642217 นายณัฏฐพล ยอดดำเนิน 68,820.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101400642217 นายณัฏฐพล ยอดดำเนิน 640414211289 บจส.176/2564 09/04/2564 68,820.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047207828

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวพรทิพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

150,000.00 บาท

1120100015643 นางสาวพรทิพย์ ด้วงจาด 150,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120100015643 นางสาวพรทิพย์ ด้วงจาด 640414210776 บจส.177/2564 09/04/2564 150,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047208015

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวจิราพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

150,000.00 บาท

3750200414133 นางสาวจิราพร เฉลียงพจน์ 150,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750200414133 นางสาวจิราพร เฉลียงพจน์ 640414211143 บจส.178/2564 09/04/2564 150,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047210921

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวสุวรรณ์ณีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

150,000.00 บาท

3500600157687 นางสาวสุวรรณ์ณีย์ ผันผิน 150,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3500600157687 นางสาวสุวรรณ์ณีย์ ผันผิน 640414210049 บจส.179/2564 09/04/2564 150,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ .........................-............................. 
3. ชื่อโครงการ ประกาศราคาจ้างท าตรายาง 
4. งบประมาณ 660.00 บาท 
5. ราคากลาง 660.00 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

3100400789021 ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์ 660.00 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษีอากร 
ชื่อผู้รับจ้าง เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา/

ใบสั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา/

ใบสั่งจ้าง 
จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100400789021 ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์ - บจส.180/2564 21/04/2564 660.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนด 

 
 

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047046075

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสูู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

92,700.00 บาท

92,700.00 บาท

1449900385670 นางสาวกัตติกา  ไชยคำภา 92,700.00ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสูู่ตลาด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1449900385670 นางสาวกัตติกา  ไชยคำภา 640414091272 บจ.ว.70/2564 07/04/2564 92,700.00 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

64047047653

จ้างปฏิบัติงานตรวจรับคำขอและการให้คำแนะนำด้านการขออนุญาตวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87,000.00 บาท

87,000.00 บาท

1710500301192 นางสาวกาญมล  จำปาสัก 87,000.00ปฏิบัติงานตรวจรับคำขอและการให้คำแนะนำด้านการขออนุญาตวัตถุอันตราย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1710500301192 นางสาวกาญมล  จำปาสัก 640414091284 บจ.ว.71/2564 07/04/2564 87,000.00 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

64047046960

จ้างจ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

84,000.00 บาท

84,000.00 บาท

3120100113285 นางสาวเกศินี  กระสา 84,000.00จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100113285 นางสาวเกศินี  กระสา 640414091291 บจ.ว.72/2564 07/04/2564 84,000.00 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

64047047371

จ้างปฏิบัติงานตรวจรับคำขอและการให้คำแนะนำด้านการขออนุญาตวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

84,000.00 บาท

84,000.00 บาท

1490700052806 นางสาวจิรารัตน์  สมสวย 84,000.00ปฏิบัติงานตรวจรับคำขอและการให้คำแนะนำด้านการขออนุญาตวัตถุอันตราย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1490700052806 นางสาวจิรารัตน์  สมสวย 640414091312 บจ.ว.73/2564 07/04/2564 84,000.00 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

64047046913

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

109,260.00 บาท

109,260.00 บาท

3120600111389 นางสาวณัฐณิชา  วงศ์คำภา 109,260.00ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120600111389 นางสาวณัฐณิชา  วงศ์คำภา 640414091472 บจ.ว.74/2564 07/04/2564 109,260.00 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

64047046405

จ้างปฏิบัติงาน กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

77,340.00 บาท

77,340.00 บาท

1330800002054 นางสาวณัฐณิชา  นวลแสง 77,340.00ปฏิบัติงาน กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330800002054 นางสาวณัฐณิชา  นวลแสง 640414091585 บจ.ว.75/2564 07/04/2564 77,340.00 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

64047046809

จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

109,260.00 บาท

109,260.00 บาท

3540300298323 นางสาวดารุณี จิตประสาน 109,260.00ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3540300298323 นางสาวดารุณี จิตประสาน 640414095941 บจ.ว.76/2564 07/04/2564 109,260.00 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

64047045308

จ้างปฏิบัติงานให้คำปรึกษาด้านการขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

92,280.00 บาท

92,280.00 บาท

1139900172903 นางสาวสุรางค์  โอนอ่อน 92,280.00ปฏิบัติงานให้คำปรึกษาด้านการขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตวัตถุอันตราย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1139900172903 นางสาวสุรางค์  โอนอ่อน 640414097363 บจ.ว.77/2564 07/04/2564 92,280.00 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

64047045492

จ้างจ้างปฏิบัติงานตรวจรับคำขอและการให้คำแนะนำด้านการขออนุญาตวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87,000.00 บาท

87,000.00 บาท

1103700062254 นางสาวกัลยดา  ยิ่งวัฒนไกร 87,000.00จ้างปฏิบัติงานตรวจรับคำขอและการให้คำแนะนำด้านการขออนุญาตวัตถุอันตราย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700062254 นางสาวกัลยดา  ยิ่งวัฒนไกร 640414097824 บจ.ว.78/2564 07/04/2564 87,000.00 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

64047045903

จ้างปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

95,760.00 บาท

95,760.00 บาท

3101900769241 นายอนุ  เขียวสอาด 95,760.00ปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101900769241 นายอนุ  เขียวสอาด 640414100808 บจ.ว.79/2564 07/04/2564 95,760.00 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

64047046334

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

92,280.00 บาท

92,280.00 บาท

1560100388039 นางสาวสุปรียา  ใจกว้าง 92,280.00ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560100388039 นางสาวสุปรียา  ใจกว้าง 640414101080 บจ.ว.80/2564 07/04/2564 92,280.00 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

64047046562

จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,600.00 บาท

75,600.00 บาท

1529900525802 นางสาวมัลลิกา  กันทา 75,600.00ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900525802 นางสาวมัลลิกา  กันทา 640414104867 บจ.ว.81/2564 07/04/2564 75,600.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047046680

จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

56,160.00 บาท

56,160.00 บาท

1100200140997 นางสาววชิราพร  เครือวงศ์วิง 56,160.00ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200140997 นางสาววชิราพร  เครือวงศ์วิง 640414107506 บจ.ว.82/2564 07/04/2564 56,160.00 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

64047046776

จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

72,240.00 บาท

72,240.00 บาท

1100800797831 นายวันชัย  แก้วด้วง 72,240.00ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800797831 นายวันชัย  แก้วด้วง 640414108062 บจ.ว.83/2564 07/04/2564 72,240.00 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

64047047100

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำกับวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

74,160.00 บาท

74,160.00 บาท

1103701083107 นางสาวศศิวรรณ  เสาเสริมศรี 74,160.00ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701083107 นางสาวศศิวรรณ  เสาเสริมศรี 640414108557 บจ.ว.84/2564 07/04/2564 74,160.00 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

64047047260

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

150,000.00 บาท

1103701321717 นางสาวธันยพร  จันนามอม 150,000.00ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701321717 นางสาวธันยพร  จันนามอม 640414113015 บจ.ว.85/2564 07/04/2564 150,000.00 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

64047047570

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

123,180.00 บาท

123,180.00 บาท

1560300182434 นางสาวพรรณรัตน์  ขุนมิน 123,180.00ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560300182434 นางสาวพรรณรัตน์  ขุนมิน 640414113052 บจ.ว.86/2564 07/04/2564 123,180.00 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  2,094  ชุด 

4.  งบประมาณ 2,512.80 บาท 

5.  ราคากลาง  2,512.80 บาท 

6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 
รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
จ้างถ่ายเอกสาร 2,094 ชุด 3420500317403 ดับเบ้ิลยู.ที.ก็อปป้ี ปร้ิน เซ็นเตอร์ 2,512.80 

 

          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.87/2564 19/04/2564 2,512.80 ส่งมอบงานครบ
สมบูรณ์ 

ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

 











































ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64057220071

จ้างทำตรายางสำหรับบุคลากรในกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,675.00 บาท

9,675.00 บาท

3100400789021 ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์ 9,675.00จัดจ้างทำตรายางสำหรับบุคลากรในกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100400789021 ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์ 640514183336
บจ.สมพ.

142/2564
05/04/2564 9,675.00 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

64067427416

จ้างพัฒนาต้นแบบ ระบบการตลาดดิจิตอลผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

120,000.00 บาท

3100100427751 นางสาวอโณทัย งามวิชัยกิจ 120,000.00จ้างพัฒนาต้นแบบ ระบบการตลาดดิจิตอลผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100100427751 นางสาวอโณทัย งามวิชัยกิจ 640614350358
บจ.สมพ.

143/2564
21/04/2564 120,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64067430645

จ้างพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสำหรับการฝึกอบรม เพื่อประกันคุณภาพผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ในสถานที่ผลิต นำเข้า ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

120,000.00 บาท

3909900553663 นายสมศักดิ์ นวลแก้ว 120,000.00
จ้างพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสำหรับการฝึกอบรม เพื่อประกันคุณภาพผู้มีหน้าที่

ปฏิบัติการ ในสถานที่ผลิต นำเข้า ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3909900553663 นายสมศักดิ์ นวลแก้ว 640614352897
บจ.สมพ.

144/2564
21/04/2564 120,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047085447

จ้างจัดทำงานด้านการบริหารและบริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3120600229720 บงกช เอี่ยมจำรูญ 25,000.00
การจ้างจัดทำงานด้านการบริหารและบริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เบ็ดเสร็จ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120600229720 บงกช เอี่ยมจำรูญ 640414091255
สนบ.จ

114/2564
01/04/2564 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

64047090316

จ้างจัดทำงานด้านพัฒนาการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์และงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,275.00 บาท

25,275.00 บาท

3100203543410 ศิรประภา วีรแพทยโกศล 25,275.00การจ้างจัดทำงานด้านพัฒนาการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์และงานประชาสัมพันธ์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100203543410 ศิรประภา วีรแพทยโกศล 640414091262
สนบ.จ

115/2564
01/04/2564 25,275.00 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

64047090928

จ้างจัดทำงานด้านเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,750.00 บาท

24,750.00 บาท

3129900131952 ฐิติมาพร สุนทรนันท์ 24,750.00
การจ้างงจัดทำงานด้านเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการเบิก

จ่ายเงิน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3129900131952 ฐิติมาพร สุนทรนันท์ 640414091279
สนบ.จ

116/2564
01/04/2564 24,750.00 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

64047091866

จ้างจัดทำงานด้านพัฒนาระบบและระบบคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,920.00 บาท

24,920.00 บาท

3120500029915 จารุวรรณ เจริญทรัพยานันต์ 24,920.00การจ้างจัดทำงานด้านพัฒนาระบบและระบบคุณภาพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120500029915 จารุวรรณ เจริญทรัพยานันต์ 640414091843
สนบ.จ

117/2564
01/04/2564 24,920.00 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

64047092090

จ้างจัดทำงานด้านพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,430.00 บาท

22,430.00 บาท

1129900049796 วัลลยา พันธุโพธิ์ 22,430.00การจ้างจัดทำงานด้านพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900049796 วัลลยา พันธุโพธิ์ 640414093187
สนบ.จ

118/2564
01/04/2564 22,430.00 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

64047092308

จ้างจัดทำงานด้านพัสดุและให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,700.00 บาท

15,700.00 บาท

1101401792208 ลลิต อยู่เย็น 15,700.00การจ้างจัดทำงานด้านพัสดุและให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางโทรศัพท์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101401792208 ลลิต อยู่เย็น 640414094615
สนบ.จ

119/2564
01/04/2564 15,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047094156

จ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,350.00 บาท

17,350.00 บาท

1100200982955 อรมณี ชาคำสัย 17,350.00การจ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200982955 อรมณี ชาคำสัย 640414095552
สนบ.จ

120/2564
01/04/2564 17,350.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047092960

จ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,190.00 บาท

16,190.00 บาท

3100902420317 นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ 16,190.00การจ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100902420317 นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ 640414096678
สนบ.จ

121/2564
01/04/2564 16,190.00 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

64047093793

จ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,250.00 บาท

16,250.00 บาท

1103702180602 ธนัชพร ชาติวงษ์ 16,250.00การจ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103702180602 ธนัชพร ชาติวงษ์ 640414098279
สนบ.จ

122/2564
01/04/2564 16,250.00 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

64047092548

จ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,870.00 บาท

16,870.00 บาท

1269900153851 ปภาวี พึ่งพินิจ 16,870.00การจ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1269900153851 ปภาวี พึ่งพินิจ 640414099564
สนบ.จ

123/2564
01/04/2564 16,870.00 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

64047096106

จ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

1579900740606 น.ส.อโนทัย แก้วตา 13,000.00การจ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1579900740606 น.ส.อโนทัย แก้วตา 640414099856
สนบ.จ

124/2564
01/04/2564 13,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047424717

จ้างบริการรับเรื่องเข้า-ออกผ่านระบบนัดหมาย โดยใช้ระบบสารสนเทศใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และออกแบบการให้คำปรึกษาและวินิจฉัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ

ศูนย์ ossc โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
400,000.00 บาท

400,000.00 บาท

0125558025131 บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด 400,000.00

การจ้างบริการรับเรื่องเข้า-ออกผ่านระบบนัดหมาย โดยใช้ระบบสารสนเทศใหม่ของ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และออกแบบการให้คำปรึกษาและวินิจฉัย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ศูนย์ ossc

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125558025131
บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง

จำกัด
640414333849

สนบ.จ

125/2564
01/04/2564 400,000.00 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

64047426175

จ้างจัดทำข้อเสนอและคำแนะนำที่เกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

240,000.00 บาท

240,000.00 บาท

5101900005166 นางมาลี จิรวงศ์ศรี 240,000.00การจ้างจัดทำข้อเสนอและคำแนะนำที่เกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลอาหาร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5101900005166 นางมาลี จิรวงศ์ศรี 640414335337
สนบ.จ

126/2564
02/04/2564 240,000.00 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

64047137547

จ้างจัดทำและตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่ายเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,650.00 บาท

24,650.00 บาท

3120100068999 นางสาวสตพร  คงผึ้ง 24,650.00จัดทำและตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่ายเงิน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100068999 นางสาวสตพร  คงผึ้ง 640414112991
สนบ.จ.

128/2564
02/04/2564 24,650.00 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

64047137608

จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,150.00 บาท

11,150.00 บาท

3100504265133 นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดศรี 11,150.00จัดทำเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100504265133 นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดศรี 640414113037
สนบ.จ.

129/2564
02/04/2564 11,150.00 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

64047137721

จ้างจัดทำงานด้านสารบรรณ เอกสารประกอบการประชุมและงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,150.00 บาท

11,150.00 บาท

1729900176229 นายฉัตรชัย  อินทร์ทอง 11,150.00จัดทำงานด้านสารบรรณ เอกสารประกอบการประชุมและงานด้านพัสดุ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1729900176229 นายฉัตรชัย  อินทร์ทอง 640414113114
สนบ.จ.

130/2564
02/04/2564 11,150.00 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

64047173739

จ้างขออนุมัติจ้างจัดทำช้อมูลการติดตามประะเมินผลด้านการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,270.00 บาท

28,270.00 บาท

1939900020341 นางสาวชยาภา  ไชยศรี 28,270.00จ้างจัดทำช้อมูลการติดตามประะเมินผลด้านการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1939900020341 นางสาวชยาภา  ไชยศรี 640414142863
สนบ.จ.

131/2564
02/04/2564 28,270.00 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

64047173397

จ้างจัดทำข้อมูลทะเบียนตำรับยาแบบ e-submission โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,530.00 บาท

24,530.00 บาท

1939900145011 นางสาวศุภวรรณ  เรืองพุฒ 24,530.00จัดทำข้อมูลทะเบียนตำรับยาแบบ e-submission1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1939900145011 นางสาวศุภวรรณ  เรืองพุฒ 640414142626
สนบ.จ.

132/2564
02/04/2564 24,530.00 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

64047173845

จ้างจัดทำข้อมูลในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,900.00 บาท

25,900.00 บาท

1529900673615 นางสาวนันณภัชสรณ์ กามะ 25,900.00จัดทำข้อมูลในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นนวัตกรรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900673615 นางสาวนันณภัชสรณ์ กามะ 640414142908
สนบ.จ.

133/2564
02/04/2564 25,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047175200

จ้างจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตคำขอผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

1199900474110 นายกิตจ์ณุพงษ์  เฉลยศิลป์ 13,000.00
จัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตคำขอผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและ

คาบเกี่ยว
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1199900474110 นายกิตจ์ณุพงษ์  เฉลยศิลป์ 640414143881
สนบ.จ.

134/2564
02/04/2564 13,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047174458

จ้างจัดทำและสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยวแบบอิเล็คทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,150.00 บาท

17,150.00 บาท

1129900176593 นางสาวชนาภรณ์  เดชคง 17,150.00
จัดทำและสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและ

คาบเกี่ยวแบบอิเล็คทรอนิกส์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900176593 นางสาวชนาภรณ์  เดชคง 640414143410
สนบ.จ.

135/2564
02/04/2564 17,150.00 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

64047174303

จ้างจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,450.00 บาท

15,450.00 บาท

1239900115321 นางสาวพุทธพร  กนกอังกูร 15,450.00จัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1239900115321 นางสาวพุทธพร  กนกอังกูร 640414143310
สนบ.จ.

136/2564
02/04/2564 15,450.00 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

64047175108

จ้างจัดทำและสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1909900252896 นางสาวรมณีย์  คังฆะสุวรรณ 15,000.00
จัดทำและสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและ

คาบเกี่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909900252896 นางสาวรมณีย์  คังฆะสุวรรณ 640414143813
สนบ.จ.

137/2564
02/04/2564 15,000.00 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

64047174680

จ้างจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1601200104997 นางสาวสุดารัตน์  น้ำจันทร์ 15,000.00
จัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม

และคาบเกี่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1601200104997 นางสาวสุดารัตน์  น้ำจันทร์ 640414143522
สนบ.จ.

138/2564
02/04/2564 15,000.00 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

64047175139

จ้างจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1102002213230 นางสาวนันทิชา  โสมนัส 15,000.00จัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102002213230 นางสาวนันทิชา  โสมนัส 640414143836
สนบ.จ.

139/2564
02/04/2564 15,000.00 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

64047175168

จ้างจัดทำคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,850.00 บาท

15,850.00 บาท

3110100924798 นางสาวสิริเพ็ญ  ทองเพ็ชร 15,850.00
จัดทำคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์และบันทึกข้อมูลใน

ฐานข้อมูล
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3110100924798 นางสาวสิริเพ็ญ  ทองเพ็ชร 640414143855
สนบ.จ.

140/2564
02/04/2564 15,850.00 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

64047173516

จ้างจัดทำข้อมูลและประุสานงานเพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยวผ่านระบบ Consultation E-service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

1100200926443 นางสาวชวิศา  พยัคฆพันธ์ 13,000.00
จัดทำข้อมูลและประุสานงานเพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัต

กรรมและคาบเกี่ยวผ่านระบบ Consultation E-service
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200926443 นางสาวชวิศา  พยัคฆพันธ์ 640414142732
สนบ.จ.

141/2564
02/04/2564 13,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047175231

จ้างจัดทำข้อมูลและประสานงานเพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

1103702411469 นางสาวปณิตา  พันธ์ทอง 13,000.00
จัดทำข้อมูลและประสานงานเพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัต

กรรมและคาบเกี่ยว
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103702411469 นางสาวปณิตา  พันธ์ทอง 640414143889
สนบ.จ.

142/2564
02/04/2564 13,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64047430364

จ้างออกแบบกระบวนการและบูรณาการกระบวนการให้คำปรึกษา และวินิจฉัยผลิตภัณฑ์         สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
478,800.00 บาท

478,800.00 บาท

0125560011460
บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์แกไนซ์เซอร์

จำกัด
478,800.00

การจ้างออกแบบกระบวนการและบูรณาการกระบวนการให้คำปรึกษา และวินิจฉัย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125560011460
บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อีเว้นท์ แอนด์

ออร์แกไนซ์เซอร์ จำกัด
640514058104

สนบ.จ

143/2564
19/04/2564 478,800.00 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

64057065554

จ้างทำแผงป้องกันเชื้อโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,494.00 บาท

4,494.00 บาท

0105555131347 บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด 4,494.00การจ้างทำแผงป้องกันเชื้อโควิด-191

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105555131347 บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด 640514055915
สนบ.จ

144/2564
23/04/2564 4,494.00 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

64057166992

จ้างให้บริการ Call Center ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพของศูนย์ OSSC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

69,000.00 บาท

69,000.00 บาท

0125558025131 บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด 69,000.00
การจ้างให้บริการ Call Center ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพของ

ศูนย์ OSSC
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125558025131
บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง

จำกัด
640514141184

สนบ.จ

145/2564
28/04/2564 69,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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