
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107076962

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวภิรมย์พร บัวเพ็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,654.00 บาท

9,654.00 บาท

1120600133301 นางสาวภิรมย์พร บัวเพ็ง 9,654.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120600133301 นางสาวภิรมย์พร บัวเพ็ง 631014165717 ตสน.จ.1/2564 07/10/2563 9,654.00 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

63107161954

จ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,500.00 บาท

13,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1710600087800 นางสาวธนัฐกาญจน์ พันธ์มัฆวาฬ 13,500.00จ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1710600087800 นางสาวธนัฐกาญจน์ พันธ์มัฆวาฬ 631014119349 ก.พ.ร. 1/2564 01/10/2563 13,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117147311

ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,800.00 บาท

10,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3102000068476 ยอดน้ำดื่ม 10,800.00ซื้อน้ำดื่ม(50.20.23.01 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102000068476 ยอดน้ำดื่ม 631114125021 ก.พ.ร. 2/2564 08/10/2563 10,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาทีเ่สนอ
1,500.00                                   

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

1 0125547007675 บริษทั ซัม เทคโนโลยี
(ไทยแลนด์)

ก.พ.ร. 3/2564 12-ต.ค.-63              1,500.00 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน        ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ    - 
3. ชื่อโครงการ       -
4. งบประมาณ     1,500 บาท
5. ราคากลาง       1,500 บาท

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

หมายเหต ุ: วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ



ราคาทีเ่สนอ
2,000.00                                   

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

1 '3120101221456 นายฉลอง สัมมาขันธ์ สธ 1014/371 29-ต.ค.-63              2,000.00 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไข      
ที่ก าหนด

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

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

นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 3120101221456 นายฉลอง สมัมาขนัธ์

หมายเหต ุ: วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ





































































































































ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107274140

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,700.00 บาท

15,700.00 บาท

1129900041892 น.ส.ชื่นจิต ทองนพเก้า 15,700.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900041892 น.ส.ชื่นจิต ทองนพเก้า 631014200748 จ/1/2564 01/10/2563 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

63107274461

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,700.00 บาท

17,700.00 บาท

1101500177943 น.ส.อนุธิดา ปัตตานุสรณ์ 17,700.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101500177943 น.ส.อนุธิดา ปัตตานุสรณ์ 631014201402 จ/2/2564 01/10/2563 17,700.00 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

63107274551

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,500.00 บาท

13,500.00 บาท

3102100863979 นายโดม ขำสมศักดิ์ 13,500.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102100863979 นายโดม ขำสมศักดิ์ 631014201770 จ/3/2564 01/10/2563 13,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107321051

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00 บาท

6,000.00 บาท

0123546000225 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย 6,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0123546000225
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส

ซัพพลาย
631014236011 จ/4/2564 01/10/2563 6,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

22,510.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3320700962320 นางสาวฐิตยาภรณ์ ศรีทอง 631014162628 บจ.พ.1/2564 1/10/2563 22,510.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาวฐิตยาภรณ์ ศรีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3320700962320 นางสาวฐิตยาภรณ์ ศรีทอง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107122919

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาวฐิตยาภรณ์ ศรีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       22,510.00  บาท

5. ราคากลาง         22,510.00 บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

16,670.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3100903079686 นายฉกาจ แมลงภูท่อง 631014161938 บจ.พ.2/2564 1/10/2563 16,670.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นายฉกาจ แมลงภูท่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3100903079686 นายฉกาจ แมลงภูท่อง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107123007

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นายฉกาจ แมลงภูท่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       16,670.00  บาท

5. ราคากลาง        16,670.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

10,900.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3170500010076 น.ส.สุทธดา  เพชรบุตร 631014163113 บจ.พ.3/2564 1/10/2563 10,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาวสุทธดา เพชรบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3170500010076 น.ส.สุทธดา  เพชรบุตร

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107123071

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาวสุทธดา เพชรบตุร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       10,900.00  บาท

5. ราคากลาง        10,900.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

10,700.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3170500010050 นางสาวชนิดาภา เพชรบุตร์ 631014180834 บจ.พ.4/2564 1/10/2563 10,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107123097

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาวชนดิาภา เพชรบตุร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       10,700.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

5. ราคากลาง         10,700.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาวชนิดาภา เพชรบุตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3170500010050 นางสาวชนิดาภา เพชรบุตร์



ราคาทีเ่สนอ

10,930.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3100202099168 นางสาล่ี ตราชู 631014179933 บจ.พ5/2564 1/10/2563 10,930.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107123158

3. ชือ่โครงการ        จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาล่ี ตราชู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ        10,930.00  บาท

5. ราคากลาง         10,930.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาล่ี ตราชู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3100202099168 นางสาล่ี ตราชู

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

11,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1120100010919 นายวิทยา  มหา 631014162691 บจ.พ.6/2564 1/10/2563 11,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107127285

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นายวิทยา มหา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       11,000.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

5. ราคากลาง        11,000.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นายวิทยา มหา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1120100010919 นายวิทยา  มหา



ราคาทีเ่สนอ

14,640.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1120100054983 นายพงษ์พันธ์  ทิมแตง 631014162744 บจ.พ.7/2564 1/10/2563 14,640.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นายพงษ์พันธ์ ทิมแตง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1120100054983 นายพงษ์พันธ์  ทิมแตง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107127304

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นายพงษพ์ันธ์ ทิมแตง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       14,640.00  บาท

5. ราคากลาง        14,640.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

20,900.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1100800713475 นายวันฉัตร  ผลพิมาย 631014162828 บจ.พ.8/2564 1/10/2563 20,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107127313

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นายวันฉัตร ผลพิมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       20,900.00  บาท

5. ราคากลาง        20,900.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นายวันฉัตร ผลพิมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100800713475 นายวันฉัตร  ผลพิมาย



ราคาทีเ่สนอ

23,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1140800056296 นางสาววนิดา นุชนาฏ 631014163500 บจ.พ.9/2564 1/10/2563 23,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาววนิดา นุชนาฏ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1140800056296 นางสาววนิดา นุชนาฏ

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107127324

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาววนดิา นชุนาฏ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       23,000.00  บาท

5. ราคากลาง        23,000.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

10,200.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1102002073578 น.ส. ปุณยานุช  คุณูปธานินทร์ 631014163590 บจ.พ.10/2564 1/10/2563 10,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาวปุณยานุช คุณูปธานินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1102002073578 น.ส. ปุณยานุช  คุณูปธานินทร์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107127385

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาวปณุยานชุ คุณูปธานนิทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       10,200.00  บาท

5. ราคากลาง        10,200.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

19,200.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3120101263230 นายสุทธิศักด์ิ  แสงหนู 631014186158 บจ.พ.11/2564 1/10/2563 19,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นายสุทธิศักด์ิ  แสงหนู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3120101263230 นายสุทธิศักด์ิ  แสงหนู

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107127397

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นายสุทธิศักด์ิ  แสงหนู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       19,200.00  บาท

5. ราคากลาง        19,200.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

22,900.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1100200779467 นางสาวรุ่งนภา โมกผา 631014163162 บจ.พ.12/2564 1/10/2563 22,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107127402

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาวรุ่งนภา โมกผา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       22,900.00  บาท

5. ราคากลาง         22,900.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาวรุ่งนภา โมกผา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100200779467 นางสาวรุ่งนภา โมกผา



ราคาทีเ่สนอ

22,900.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1102700267181 นางสาวสุทธิดา สนนุกิจ 631014163218 บจ.พ.13/2564 1/10/2563 22,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

5. ราคากลาง        22,900.00 บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

 จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาวสุทธิดา สนนุกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1102700267181 นางสาวสุทธิดา สนนุกิจ

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ    63107127409

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาวสุทธิดา สนนกุจิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       22,900.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

21,700.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3102201024808 นายวิสุทธิพ์ันธุ ์ฉายแสง 631014185702 บจ.พ.14/2564 1/10/2563 21,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107127414

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นายวิสุทธิ์พันธุ์ ฉายแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       21,700.00  บาท

5. ราคากลาง       21,700.00   บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นายวิสุทธิพ์ันธุ ์ฉายแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3102201024808 นายวิสุทธิพ์ันธุ ์ฉายแสง



ราคาทีเ่สนอ

19,600.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1120100038601 นางอรวรรณ  อนันธิกุลชัย 631014186535 บจ.พ.15/2564 1/10/2563 19,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางอรวรรณ อนันธิกุลชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1120100038601 นางอรวรรณ  อนันธิกุลชัย

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107127419

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางอรวรรณ อนนัธิกลุชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       19,600.00  บาท

5. ราคากลาง        19,600.00 บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

20,300.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1659900770741 น.ส.ปราญชลี  ผาทา 631014184387 บจ.พ.16/2564 1/10/2563 20,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107127451

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาวปราญชลี ผาทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       20,300.00  บาท

5. ราคากลาง        20,300.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาวปราญชลี ผาทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1659900770741 น.ส.ปราญชลี  ผาทา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

20,400.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1102002191481 นายเกียรติศักด์ิ  สุขกิจ 631014182166 บจ.พ. 17/2564 1/10/2563 20,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นายเกียรติศักด์ิ สุขกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1102002191481 นายเกียรติศักด์ิ  สุขกิจ

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107127454

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นายเกยีรติศักด์ิ สุขกจิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

4. งบประมาณ       20,400.00  บาท

5. ราคากลาง        20,400.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

20,400.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1102002569921 น.ส. ขวัญชนก  บุญดาราช 631014180797 บจ.พ.18/2564 1/10/2563 20,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

น.ส. ขวัญชนก  บุญดาราช

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107127459

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาวขวัญชนก บญุดาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       20,400.00  บาท

5. ราคากลาง        20,400.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาวขวัญชนก บุญดาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1102002569921



ราคาทีเ่สนอ

9,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1100200564100 น.ส.ปุณญาภา  เอีย่มวิจิตร์ 631014163557 บจ.พ.19/2564 1/10/2563 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาวปุณญาภา เอีย่มวิจตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100200564100 น.ส.ปุณญาภา  เอีย่มวิจิตร์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107127464

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาวปณุญาภา เอีย่มวิจตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       9,000.00  บาท

5. ราคากลาง        9,000.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา



ราคาทีเ่สนอ

9,600.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1120300088881 นางสาวจิราพร คุณดิลกภากร 631014163527 บจ.พ.20/2564 1/10/2563 9,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107127468

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาวจิราพร คุณดิลกภากร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       9,600.00  บาท

5. ราคากลาง        9,600.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาวจิราพร คุณดิลกภากร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1120300088881 นางสาวจิราพร คุณดิลกภากร

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่



ราคาทีเ่สนอ

9,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1129900047726 นายภูเบศร์  พันธรักษ์ 631014163571 บจ.พ.21/2564 1/10/2563 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107127471

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นายภเูบศร พันธรักษ)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       9,000.00  บาท

5. ราคากลาง        9,000.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นายภูเบศร พันธรักษ)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1129900047726 นายภูเบศร์  พันธรักษ์



ราคาทีเ่สนอ

15,220.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3100203101107 น.ส.วนิดา  ทรงศร 631014163630 บจ.พ.22/2564 1/10/2563 15,220.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาววนิดา  ทรงศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3100203101107 น.ส.วนิดา  ทรงศร

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107129419

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาววนดิา  ทรงศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       15,220.00  บาท

5. ราคากลาง        15,220.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

19,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1810800012438 นายสมรักษ์  สารภี 631014185420 บจ.พ.23/2564 1/10/2563 19,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107129426

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นายสมรักษ ์สารภ)ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       19,000.00  บาท

5. ราคากลาง        19,000.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นายสมรักษ์ สารภ)ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1810800012438 นายสมรักษ์  สารภี



ราคาทีเ่สนอ

29,400.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1102700284914 นายธเนศ วิริยะเมธานนท์ 631014188725 บจ.พ.24/2564 1/10/2563 29,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นายธเนศ  วิริยะเมธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1102700284914 นายธเนศ วิริยะเมธานนท์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ    63107129436

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นายธเนศ  วิริยะเมธานนท)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       29,400.00  บาท

5. ราคากลาง        29,400.00บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

20,400.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1100600356598 น.ส.อรวรรยา  ปิน่แสง 631014187275 บจ.พ.25/2564 1/10/2563 20,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

น.ส.อรวรรยา  ปิน่แสง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107129446

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาวอรวรรยา ปิน่แสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       20,400.00  บาท

5. ราคากลาง        20,400.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาวอรวรรยา ปิน่แสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100600356598



ราคาทีเ่สนอ

13,100.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1101400927053 น.ส.อัจฉรา  ถ้ าหิน 631014162944 บจ.พ.26/2564 1/10/2563 13,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107129453

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาวอจัฉรา  ถ้ าหนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       13,100.00  บาท

5. ราคากลาง        13,100.00 บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาวอัจฉรา  ถ้ าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1101400927053 น.ส.อัจฉรา  ถ้ าหิน



ราคาทีเ่สนอ

20,600.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1100600372453 น.ส. ชญาดา  โอบนิธิชา 631014162897 บจ.พ.27/2564 1/10/2563 20,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาวชญาดา โอบนิธิชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100600372453 น.ส. ชญาดา  โอบนิธิชา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107129458

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาวชญาดา โอบนธิิชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       20,600.00  บาท

5. ราคากลาง        20,600.00 บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

15,400.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1101402130454 น.ส.ศุภิสรา  บุดดีค า 631014163436 บจ.พ.28/2564 1/10/2563 15,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107129463

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาวศุภสิรา บดุดีค า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       15,400.00  บาท

5. ราคากลาง        15,400.00 บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาวศุภิสรา บุดดีค า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1101402130454 น.ส.ศุภิสรา  บุดดีค า



ราคาทีเ่สนอ

20,500.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1103702126616 น.ส. ณธษา  มลคลหัตถี 631014163043 บจ.พ.29/2564 1/10/2563 20,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาวณธษา มงคลหัตถ)ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1103702126616 น.ส. ณธษา  มลคลหัตถี

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107129467

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาวณธษา มงคลหตัถ)ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       20,500.00  บาท

5. ราคากลาง        20,500.00 บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

20,300.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1179900223583 น.ส. กมลวรรณ  มัน่ดี 631014185118 บจ.พ.30/2564 1/10/2563 20,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107129472

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาวกมลวรรณ มัน่ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       20,300.00  บาท

5. ราคากลาง        20,300.00 บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาวกมลวรรณ มัน่ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1179900223583 น.ส. กมลวรรณ  มัน่ดี



ราคาทีเ่สนอ

16,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1120100081344 นายทวิช  ภูส่่าน 631014163645 บจ.พ.31/2564 1/10/2563 16,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นายทวิช  ภูส่่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1120100081344 นายทวิช  ภูส่่าน

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107129478

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นายทวิช  ภูส่่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       16,000.00  บาท

5. ราคากลาง        16,000.00 บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

13,900.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3120600088875 น.ส.สิวิพรรณ  สุวรรณรัตน์ 631014176212 บจ.พ.32/2564 1/10/2563 13,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาวสิวิพรรณ สุวรรณรัตน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3120600088875 น.ส.สิวิพรรณ  สุวรรณรัตน์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107129484

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาวสิวิพรรณ สุวรรณรัตน)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       13,900.00  บาท

5. ราคากลาง        13,900.00 บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

10,900.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1101401060886 นายชัษณศักด์ิ  ธนพรพรหม 631014188315 บจ.พ.33/2564 1/10/2563 10,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107129489

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นายชัษณศักด์ิ ธนพรพรหม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       10,900.00  บาท

5. ราคากลาง        10,900.00 บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นายชัษณศักด์ิ ธนพรพรหม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1101401060886 นายชัษณศักด์ิ  ธนพรพรหม



ราคาทีเ่สนอ

22,100.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1840200111893 น.ส.อุมาพร  เธียรโชติ 631014187357 บจ.พ.34/2564 1/10/2563 22,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาวอุมาพร  เธียรโชติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1840200111893 น.ส.อุมาพร  เธียรโชติ

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107129496

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาวอมุาพร  เธียรโชติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       22,100.00  บาท

5. ราคากลาง        22,100.00 บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

19,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1719900384654 น.ส.มณฑิตา  วสุนธรานิติกุล 631014186971 บจ.พ.35/2564 1/10/2563 19,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107129502

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาวมณฑิตา วสุนธรานติิกลุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       19,000.00  บาท

5. ราคากลาง        19,000.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาวมณฑิตา วสุนธรานิติกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1719900384654 น.ส.มณฑิตา  วสุนธรานิติกุล



ราคาทีเ่สนอ

10,200.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1129900453988 นายสุทธิพร  ทับทอง 631014188009 บจ.พ.36/2564 1/10/2563 10,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

นายสุทธิพร  ทับทอง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     631014188009

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นายสุทธิพร ทับทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       10,200.00  บาท

5. ราคากลาง        10,200.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นายสุทธิพร ทับทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1129900453988



ราคาทีเ่สนอ

20,300.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1100200679322 นายภานุมาศ  ชืน่ชูเดช 631014163360 บจ.พ.37/2564 1/10/2563 20,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

5. ราคากลาง        20,300.00 บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นายภานุมาศ ชืน่ชูเดช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100200679322 นายภานุมาศ  ชืน่ชูเดช

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107129512

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นายภานมุาศ ชืน่ชูเดช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       20,300.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

20,300.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1401500089693 น.ส. ดวงแก้ว  ศรีชมชืน่ 631014185985 บจ.พ.38/2564 1/10/2563 20,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107129516

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นางสาวดวงแกว้ ศรีชมชืน่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ      20,300.00  บาท

5. ราคากลาง        20,300.00 บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นางสาวดวงแก้ว ศรีชมชืน่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1401500089693 น.ส. ดวงแก้ว  ศรีชมชืน่



ราคาทีเ่สนอ

9,200.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1103702606634 นายนนท์มนัส ชืน่ชูเดช 631014184641 บจ.พ.39/2564 1/10/2563 9,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นายนนท์มนัส ชืน่ชูเดช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1103702606634 นายนนท์มนัส ชืน่ชูเดช

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107129522

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นายนนท์มนสั ชืน่ชูเดช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       9,200.00  บาท

5. ราคากลาง        9,200.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

20,300.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1103701004363 นายจิตรภาณุ  ผิวอ่อน 631014186855 บจ.พ.40/2564 1/10/2563 20,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107129524

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นายจิตรภาณุ ผิวออ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       20,300.00  บาท

5. ราคากลาง        20,300.00 บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นายจิตรภาณุ ผิวอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1103701004363 นายจิตรภาณุ  ผิวอ่อน



ราคาทีเ่สนอ

20,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1129900484719 นายสมัชญ ์จันทเวช 631014163004 บจ.พ.41/2564 1/10/2563 20,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63107129530

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563 (นายสมชัญ์ จันทเวช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       20,000.00  บาท

5. ราคากลาง        20,000.00 บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 
2563 (นายสมัชญ ์จันทเวช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1129900484719 นายสมัชญ ์จันทเวช

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

83,750.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 0105538117803 บริษทั กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากดั 631114053738 บจ.พ.42/2564 1/10/2563 83,750.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63117069061

3. ชือ่โครงการ       เช่าสถานที่จัดเกบ็เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       83,750.00  บาท

5. ราคากลาง        83,750.00 บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

เช่าสถานที่จัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

21,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 0105513004762 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 631114052548 บจ.พ.43/2564 1/10/2563 21,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     63117066572

3. ชือ่โครงการ       เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       21,000.00  บาท

5. ราคากลาง        21,000.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017205110

จ้างรับส่งเอกสารทะเบียนตำรับยา ให้ผู้เชี่ยวชาญบริการจัดส่งพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,420.00 บาท

10,420.00 บาท

0115559020558 บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด 10,420.00จ้างรับส่งเอกสารทะเบียนตำรับยา ให้ผู้เชี่ยวชาญบริการจัดส่งพัสดุ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0115559020558
บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส

จำกัด
640114167783 บจย.001/2564 02/10/2563 10,420.00 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

63107246822

จ้างประสานข้อมูล จัดเตรียมการประชุมและดำเนินงานด้านสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,360.00 บาท

15,360.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3509901076421 นางสาวพิชามญชุ์ จันทร์มหเสถียร 15,360.00
ประสานข้อมูล จัดเตรียมการประชุมและดำเนินงานด้าน

สารบรรณ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3509901076421 นางสาวพิชามญชุ์ จันทร์มหเสถียร 631014182683 บจ.ย.1/2564 02/10/2563 15,360.00 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

63107251251

จ้างตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,400.00 บาท

20,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100903005011 นางสาวจงรัก  บัตรพันธนะ 20,400.00
ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และตรวจสอบ

ใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100903005011 นางสาวจงรัก  บัตรพันธนะ 631014183246 บจ.ย.2/2564 02/10/2563 20,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107256091

จ้างเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,190.00 บาท

14,190.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3929800090033 นางสาวกนกกร  สุทธินนท์ 14,190.00เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานสารบรรณ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3929800090033 นางสาวกนกกร  สุทธินนท์ 631014186897 บจ.ย.3/2564 02/10/2563 14,190.00 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

63107257775

จ้างเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,930.00 บาท

13,930.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1103700153241 นายนิรินทน์ ศรีเพ็ชร 13,930.00เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700153241 นายนิรินทน์ ศรีเพ็ชร 631014188288 บจ.ย.5/2564 02/10/2563 13,930.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117000289

จ้างบันทึกข้อมูลคำขอขึ้นทะเบียน คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา และจัดทำบันทึกเบิกเงินค่าพิจารณาทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์ให้กับผู้เชี่ยวชาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,330.00 บาท

13,330.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3600101046633 น.ส.วิจิตรา ปานทรัพย์ 13,330.00

บันทึกข้อมูลคำขอขึ้นทะเบียน คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ทะเบียนตำรับยา และจัดทำบันทึกเบิกเงินค่าพิจารณา

ทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์ให้กับผู้เชี่ยวชาญ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3600101046633 น.ส.วิจิตรา ปานทรัพย์ 631114004008 บจ.ย.6/2564 02/10/2563 13,330.00 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

63117000443

จ้างบันทึกข้อมูลสถานะและผลการพิจารณาของคำขอขึ้นทะเบียนและคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,905.00 บาท

12,905.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1720100021770 น.ส.ศิรินภา ศรีสมพงษ์ 12,905.00

บันทึกข้อมูลสถานะและผลการพิจารณาของคำขอขึ้น

ทะเบียนและคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา

สำหรับสัตว์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1720100021770 น.ส.ศิรินภา ศรีสมพงษ์ 631114003086 บจ.ย.7/2564 02/10/2563 12,905.00 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

63117000545

จ้างลงรับคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา และคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,600.00 บาท

12,600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3120100837879 นางวิไลรัตน์ บุญชื่น 12,600.00
ลงรับคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา และคำขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100837879 นางวิไลรัตน์ บุญชื่น 631114003467 บจ.ย.8/2564 02/10/2563 12,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107269467

จ้างปฏิบัติงานด้านการ จัดการทั่วไป โดยบริหารจัดการสารบรรณและการเบิกจ่ายของงานแผนและการบริการจัดการภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,790.00 บาท

9,790.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1103000060470 นางสาวนัทชา ยินดีเหมาะ 9,790.00

ปฏิบัติงานด้านการ จัดการทั่วไป โดยบริหารจัดการ

สารบรรณและการเบิกจ่ายของงานแผนและการบริการ

จัดการภาครัฐ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103000060470 นางสาวนัทชา ยินดีเหมาะ 631014197223 บจ.ย.9/2564 02/10/2563 9,790.00 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

63117000609

จ้างตรวจประเมินเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาและคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,800.00 บาท

25,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100701978241 นายเลิศรบ หนหาญรบ 25,800.00
ตรวจประเมินเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาและคำขอ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100701978241 นายเลิศรบ หนหาญรบ 631114003731 บจ.ย.10/2564 02/10/2563 25,800.00 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

63117038715

จ้างปฏิบัติงานด้านธุรการของงานวิจัยพัฒนาระบบ

ในการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนยุธศาสตร์การจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1129900128823 นางสาวชญาภา ปัตนาวาส 9,000.00

ปฏิบัติงานด้านธุรการของงานวิจัยพัฒนาระบบ ในการ

บริหารจัดการระบบงานสารบรรณการติดต่อประสานงานที่

เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนยุธศาสตร์การจัดการ

การดื้อยาด้านจุลชีพประเทศไทย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900128823 นางสาวชญาภา ปัตนาวาส 631114030443 บจ.ย.11/2564 02/10/2563 9,000.00 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

63117031664

จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดการทั่วไป ด้านงานเอกสารและงานการเงิน/บัญชี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,114.00 บาท

10,114.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3129900035520 นางสาวกนกรัตน์ เอกตระกูล 10,114.00

ปฏิบัติงานด้านการจัดการทั่วไป ด้านงานเอกสารและ

งานการเงิน/บัญชี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์การจัดการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3129900035520 นางสาวกนกรัตน์ เอกตระกูล 631114028836 บจ.ย.12/2564 02/10/2563 10,114.00 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

63107279821

จ้างจ้างปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศด้านยา ภายใต้ระบบ Skynet โดยเป็นผู้ช่วย MIS Admin ในการประสานงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,101.00 บาท

18,101.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1101401151491 นายปิยณัฐ นวจิตไพบูลย์ 18,101.00

จ้างปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศด้าน

ยา ภายใต้ระบบ Skynet โดยเป็นผู้ช่วย MIS Admin ใน

การประสานงาน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101401151491 นายปิยณัฐ นวจิตไพบูลย์ 631014204415 บจ.ย.13/2564 02/10/2563 18,101.00 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

63107311856

จัดทำและติดตามเอกสารเบิกค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญของงานยาเคมี

9,500.00 บาท

9,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1809800132903 น.ส.ศิราวรรณ ธรรมชาติ 9,500.00
จัดทำและติดตามเอกสารเบิกค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญของ

งานยาเคมี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1809800132903 น.ส.ศิราวรรณ ธรรมชาติ 631014228908 บจ.ย.14/2564 02/10/2563 9,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107314838

จ้างดำเนินงานธุรการและบันทึกผลการพิจารณาคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาของงานยาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,471.00 บาท

12,471.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100601822271 นางณัฐนันท์ ศรีสวัสดิ์ 12,471.00
ดำเนินงานธุรการและบันทึกผลการพิจารณาคำขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาของงานยาเคมี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100601822271 นางณัฐนันท์ ศรีสวัสดิ์ 631014230819 บจ.ย.15/2564 02/10/2563 12,471.00 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

63107315964

จ้างดำเนินงานธุรการและบันทึกข้อมูลรายงานการศึกษาชีวสมมูลของงานยาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,085.00 บาท

10,085.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1103701207116 น.ส.ปวิตรา เพ็งจิตร 10,085.00
ดำเนินงานธุรการและบันทึกข้อมูลรายงานการศึกษาชีว

สมมูลของงานยาเคมี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701207116 น.ส.ปวิตรา เพ็งจิตร 631014231551 บจ.ย.16/2564 02/10/2563 10,085.00 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

63107316810

จ้างดำเนินงานธุรการและรับ-ส่งเอกสารของงานยาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,500.00 บาท

9,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3120100391668 นายโฆสิตพงษ์ ศรีสวัสดิ์ 9,500.00ดำเนินงานธุรการและรับ-ส่งเอกสารของงานยาเคมี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100391668 นายโฆสิตพงษ์ ศรีสวัสดิ์ 631014232168 บจ.ย.17/2564 02/10/2563 9,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107317291

จ้างติดต่อประสานงานและติดตามคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาและคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากผู้เชี่ยวชาญของงานยาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,725.00 บาท

12,725.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3120101061718 น.ส.จุฑามาส เลขนาวิน 12,725.00
ติดต่อประสานงานและติดตามคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา

และคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากผู้เชี่ยวชาญของงานยาเคมี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101061718 น.ส.จุฑามาส เลขนาวิน 631014232493 บจ.ย.18/2564 02/10/2563 12,725.00 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

63107317578

จ้างบันทึกข้อมูล/พิมพ์เอกสารใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาและออกเลขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,251.00 บาท

15,251.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3101900327086 น.ส.อโนทัย สร้อยมาต 15,251.00
บันทึกข้อมูล/พิมพ์เอกสารใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา

และออกเลขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101900327086 น.ส.อโนทัย สร้อยมาต 631014232722 บจ.ย.19/2564 02/10/2563 15,251.00 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

63107317867

จ้างบันทึกสถานะคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา/คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและพิมพ์ผลการพิจารณาผู้เชี่ยวชาญของงานยาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,500.00 บาท

9,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1129900355838 น.ส.ศศิประภา เจริญพันธุ์ 9,500.00

บันทึกสถานะคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา/คำขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงและพิมพ์ผลการพิจารณาผู้เชี่ยวชาญของงาน

ยาเคมี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900355838 น.ส.ศศิประภา เจริญพันธุ์ 631014232938 บจ.ย.20/2564 02/10/2563 9,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107318299

จ้างดำเนินงานธุรการและพิมพ์ผลการพิจารณาผู้เชี่ยวชาญของงานยาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,500.00 บาท

9,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100201393261 นายรัษฎากร ขุนรักษ์ 9,500.00
ดำเนินงานธุรการและพิมพ์ผลการพิจารณาผู้เชี่ยวชาญของ

งานยาเคมี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100201393261 นายรัษฎากร ขุนรักษ์ 631014233267 บจ.ย.21/2564 02/10/2563 9,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107318918

จ้างบันทึกสถานะของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาและคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาของงานยาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,500.00 บาท

8,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1342100111626 น.ส.สุทธิดา สิมโสม 8,500.00
บันทึกสถานะของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาและคำขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาของงานยาเคมี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1342100111626 น.ส.สุทธิดา สิมโสม 631014233901 บจ.ย.22/2564 02/10/2563 8,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107320002

จ้างดำเนินงานธุรการของงานยาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,500.00 บาท

9,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1102002430672 นายธีระยุทธ สุขารมย์ 9,500.00ดำเนินงานธุรการของงานยาเคมี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102002430672 นายธีระยุทธ สุขารมย์ 631014234655 บจ.ย.23/2564 02/10/2563 9,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107322553

จ้างบันทึกสถานะการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน/คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและบันทึกการสั่งชำระค่าตรวจคำขอ/ค่าประเมินวิชาการในระบบ Skynet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,250.00 บาท

10,250.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1129700093660 นายสราวุธ บุญไปล่ 10,250.00

บันทึกสถานะการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน/คำขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงและบันทึกการสั่งชำระค่าตรวจคำขอ/ค่า

ประเมินวิชาการในระบบ Skynet

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129700093660 นายสราวุธ บุญไปล่ 631014236749 บจ.ย.25/2564 02/10/2563 10,250.00 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

63107323632

จ้างบันทึกสถานะส่งผู้เชี่ยวชาญ/จัดทำใบประเมิน/ใบสำคัญรับเงินของคำขอขึ้นทะเบียนและคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงของงานยาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,500.00 บาท

8,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1309801333788 นายฐิติวัฒน์ นราพล 8,500.00

บันทึกสถานะส่งผู้เชี่ยวชาญ/จัดทำใบประเมิน/ใบสำคัญรับ

เงินของคำขอขึ้นทะเบียนและคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงของ

งานยาเคมี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309801333788 นายฐิติวัฒน์ นราพล 631014237559 บจ.ย.26/2564 02/10/2563 8,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117116226

จ้างจัดจ้างบันทึกผลการพิจารณาปิดข้อมูล (Key out) คำขอโฆษณาขายยาทาง สื่อทั่วไปและ คำขอโฆษณาขายยาที่กระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,500.00 บาท

8,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3102300034551 นางสาวนิสา  รัตนอัศวินวงค์ 8,500.00

จัดจ้างบันทึกผลการพิจารณาปิดข้อมูล (Key out) คำขอ

โฆษณาขายยาทาง สื่อทั่วไปและ คำขอโฆษณาขายยาที่

กระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102300034551 นางสาวนิสา  รัตนอัศวินวงค์ 631114089714 บจ.ย.27/2564 02/10/2563 8,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107297258

จ้างจัดจ้างบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตโฆษณายาที่กระทำโดยตรงต่อ                 ผู้ประกอบโรคศิลปะ และการโฆษณาขายยาทางสื่อสิ่งของสำหรับแจก

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13,741.00 บาท

13,741.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3490600015433 นางสาวชิตยานันท์  กิตติศักดิ์ชัยกุล 13,741.00

จัดจ้างบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตโฆษณายา

ที่กระทำโดยตรงต่อ      ผู้ประกอบโรคศิลปะ และการ

โฆษณาขายยาทางสื่อสิ่งของสำหรับแจก

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3490600015433 นางสาวชิตยานันท์  กิตติศักดิ์ชัยกุล 631014218549 บจ.ย.28/2564 02/10/2563 13,741.00 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

63107297394

จ้างจ้างดำเนินการประเมินวิชาการคำขอโฆษณาขายยา/ข้อความโฆษณาเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3101700301610 นางทัศนีย์  ล้อชัยเวช 25,000.00
จ้างดำเนินการประเมินวิชาการคำขอโฆษณาขายยา/

ข้อความโฆษณาเบื้องต้น

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101700301610 นางทัศนีย์  ล้อชัยเวช 631014222985 บจ.ย.29/2564 02/10/2563 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

63107297289

จ้างจ้างบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,478.00 บาท

10,478.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1930500175730 นางสาวสุมณฑา  เมืองแก้ว 10,478.00
จ้างบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตโฆษณาขาย

ยาทางสื่อทั่วไป

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1930500175730 นางสาวสุมณฑา  เมืองแก้ว 631014219827 บจ.ย.30/2564 02/10/2563 10,478.00 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

63107262508

จ้างจ้างปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศด้านยา ภายใต้ระบบ Skynet โดยดำเนินการตรวจสอบ

และบันทึกข้อมูลการจัดส่งรายงานประจำปีของผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11,774.00 บาท

11,774.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

2120100018748 นางสาวจุรีพร ดวงเพ็ชร 11,774.00

ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศด้านยา

ภายใต้ระบบ Skynet โดยดำเนินการตรวจสอบ และบันทึก

ข้อมูลการจัดส่งรายงานประจำปีของผู้รับอนุญาตนำหรือสั่ง

ยาเข้ามาในราชอาณาจักร)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 2120100018748 นางสาวจุรีพร ดวงเพ็ชร 631014191595 บจ.ย.32/2564 02/10/2563 11,774.00 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

63107350113

จ้างปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ โดยปรับปรุงและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคำขอขึ้นทะเบียน

รวมทั้งทะเบียนตำรับยาและประสานงานที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,928.00 บาท

15,928.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3101800166528 นางสาวรานี บัณฑิตานุกูล 15,928.00

ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ โดย

ปรับปรุงและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคำขอขึ้น

ทะเบียน รวมทั้งทะเบียนตำรับยาและประสานงานที่เกี่ยว

กับระบบสารสนเทศด้านยา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101800166528 นางสาวรานี บัณฑิตานุกูล 631014257378 บจ.ย.33/2564 02/10/2563 15,928.00 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

63107270954

จ้างเพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลและวิเคราะห์ปริมาณมูลค่าการบริโภคยามนุษย์และสัตว์ในระดับประเทศ และการกระจายยากลุ่มเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,500.00 บาท

23,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1102002279311 นายพงศ์สถิต ไวทย์รุ่งโรจน์ 23,500.00

เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลและวิเคราะห์ปริมาณมูลค่า

การบริโภคยามนุษย์และสัตว์ในระดับประเทศ และการ

กระจายยากลุ่มเสี่ยง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102002279311 นายพงศ์สถิต ไวทย์รุ่งโรจน์ 631014198433 บจ.ย.34/2564 02/10/2563 23,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107338799

จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ รวมทั้งประสานติดต่อการดำเนินงานต่างๆ ของกลุ่มพัฒนาระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1560100136773 นายพีระเดช เสมอเชื้อ 8,000.00

ปฏิบัติงานด้านการจัดการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ

และสารบรรณ รวมทั้งประสานติดต่อการดำเนินงานต่างๆ

ของกลุ่มพัฒนาระบบ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560100136773 นายพีระเดช เสมอเชื้อ 631014257331 บจ.ย35/2564 02/10/2563 8,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107350159

จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดการทั่วไปของงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านยา โดยบริหารจัดการด้านการพิมพ์หนังสือราชการ และงานพัสดุของกลุ่มพัฒนาระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,143.00 บาท

10,143.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100201201159 นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์พันธ์กุล 10,143.00

ปฏิบัติงานด้านการจัดการทั่วไปของงานเทคโนโลยี

สารสนเทศด้านยา โดยบริหารจัดการด้านการพิมพ์หนังสือ

ราชการ และงานพัสดุของกลุ่มพัฒนาระบบ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100201201159 นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์พันธ์กุล 631014257403 บจ.ย.37/2564 02/10/2563 10,143.00 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

63107281163

จ้างจ้างให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอเปิดร้านขายยาแผนปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,250.00 บาท

20,250.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100903694879 นายสุภกรรณ จันทวงษ์ 20,250.00
จ้างให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอเปิดร้าน

ขายยาแผนปัจจุบัน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100903694879 นายสุภกรรณ จันทวงษ์ 631014205480 บจ.ย.38/2564 02/10/2563 20,250.00 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

63107281082

จ้างจ้างตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคำขอใบอนุญาตใหม่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตเกี่ยวกับยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,350.00 บาท

20,350.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1469900054029 นางสาวธัญณรัญญ์ พิมพิไสย 20,350.00
จ้างตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคำขอใบอนุญาตใหม่

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตเกี่ยวกับยา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1469900054029 นางสาวธัญณรัญญ์ พิมพิไสย 631014205409 บจ.ย.39/2564 02/10/2563 20,350.00 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

63107280670

จ้างจ้างทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,880.00 บาท

9,880.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1129900253041 นางสาวชนนิกานต์ แสนแก้ว 9,880.00
จ้างทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาสถานที่

ผลิตยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900253041 นางสาวชนนิกานต์ แสนแก้ว 631014205092 บจ.ย.40/2564 02/10/2563 9,880.00 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

63107280778

จ้างจ้างตรวจสอบความครบถ้วน/บันทึกข้อมูล/จัดเก็บข้อมูลของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,500.00 บาท

8,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1481000085991 นางสาวนัจนันท์ วัลดี 8,500.00

จ้างตรวจสอบความครบถ้วน/บันทึกข้อมูล/จัดเก็บข้อมูล

ของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินตามวิธีปฏิบัติ

ทางเภสัชกรรมชุมชน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1481000085991 นางสาวนัจนันท์ วัลดี 631014205178 บจ.ย.41/2564 02/10/2563 8,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107280884

จ้างจ้างเก็บข้อมูล และจัดทำบันทึกการตรวจสถานที่ขายยาให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,250.00 บาท

19,250.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1409900369798 นางสาววรัทยา พลสวัสดิ์วานิชย์ 19,250.00
จ้างเก็บข้อมูล และจัดทำบันทึกการตรวจสถานที่ขายยาให้

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1409900369798 นางสาววรัทยา พลสวัสดิ์วานิชย์ 631014205248 บจ.ย.42/2564 02/10/2563 19,250.00 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

63107280973

จ้างจ้างให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอเปิดร้านขายยาแผนปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,250.00 บาท

20,250.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100201648974 นางวราภรณ์ ขวัญมิ่ง 20,250.00
จ้างให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอเปิดร้าน

ขายยาแผนปัจจุบัน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100201648974 นางวราภรณ์ ขวัญมิ่ง 631014205346 บจ.ย.43/2564 02/10/2563 20,250.00 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

63107279610

จ้างปฏิบัติงานด้านธุรการและติดตามเอกสารและหลักฐานของกลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,895.00 บาท

14,895.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100500768866 นางสาววาสนา กระจกทอง 14,895.00
ปฏิบัติงานด้านธุรการและติดตามเอกสารและหลักฐานของ

กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500768866 นางสาววาสนา กระจกทอง 631014204261 บจ.ย.44/2564 02/10/2563 14,895.00 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

63107279426

จ้างเพื่อประสานงาน บันทึกข้อมูลและดำเนินการต่างๆเพื่อสนับสนุนการตรวจประเมินGDP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,112.00 บาท

11,112.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1103700664394 นางสาวชญานิษฐ์ มาแพ 11,112.00
เพื่อประสานงาน บันทึกข้อมูลและดำเนินการต่างๆเพื่อ

สนับสนุนการตรวจประเมินGDP

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700664394 นางสาวชญานิษฐ์ มาแพ 631014204184 บจ.ย.45/2564 02/10/2563 11,112.00 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

63107279677

จ้างปฏิบัติหน้าที่ประสานการดำเนินงาน ติดตาม(CAPA) Corrective Action and Preventive Action Plan ของปัญหาคุณภาพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1629900137062 นางสาวทิพวรรณ พลโคตร 12,000.00

ปฏิบัติหน้าที่ประสานการดำเนินงาน ติดตาม(CAPA)

Corrective Action and Preventive Action Plan ของ

ปัญหาคุณภาพยา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1629900137062 นางสาวทิพวรรณ พลโคตร 631014204294 บจ.ย.46/2564 02/10/2563 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107279535

จ้างจ้างรวบรวมจัดเก็บ ตรวจสอบและบันทึกคำขอที่เกี่ยวกับใบอนุญาตด้านยา วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3 และประเภท 4 และยาเสพติดประเภท 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,610.00 บาท

9,610.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1809900357559 นายธนพล แก้วประสิทธฺ์ 9,610.00

จ้างรวบรวมจัดเก็บ ตรวจสอบและบันทึกคำขอที่เกี่ยวกับใบ

อนุญาตด้านยา วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3 และประเภท 4

และยาเสพติดประเภท 3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1809900357559 นายธนพล แก้วประสิทธฺ์ 631014204219 บจ.ย.47/2564 02/10/2563 9,610.00 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

63107280524

จ้างจ้างประสานงานและตรวจผลประเมินติดตามร้านยาที่ขอเปิดใหม่และที่มีใบอนุญาต แล้วเพื่อเก็บข้อมูลใช้ในการประเมินความเหมาะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,430.00 บาท

10,430.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3129900228565 นางสาวอรทัย ศิริประเสริฐ 10,430.00

จ้างประสานงานและตรวจผลประเมินติดตามร้านยาที่ขอ

เปิดใหม่และที่มีใบอนุญาต แล้วเพื่อเก็บข้อมูลใช้ในการ

ประเมินความเหมาะสม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3129900228565 นางสาวอรทัย ศิริประเสริฐ 631014205009 บจ.ย.48/2564 02/10/2563 10,430.00 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

63107308442

จ้างรับเรื่องและประสานงานการจัดการระบบคุณภาพยา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1669900315866 นายเจษฎากร วัฒภาพัทธ์ 15,000.00
รับเรื่องและประสานงานการจัดการระบบคุณภาพยา

ประจำปี 2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1669900315866 นายเจษฎากร วัฒภาพัทธ์ 631014233786 บจ.ย.49/2564 26/10/2563 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

63107279720

จ้างจ้างดำเนินการตามแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาและกรณีพิเศษ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,585.00 บาท

14,585.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100500401419 นายศรีพงษ์ สิริเสรีกุล 14,585.00
จ้างดำเนินการตามแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาและกรณี

พิเศษ ประจำปี 2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100500401419 นายศรีพงษ์ สิริเสรีกุล 631014204331 บจ.ย.50/2564 02/10/2563 14,585.00 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

63107288397

จ้างจัดจ้างปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ให้แก่กองยา ทั้งในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,000.00 บาท

11,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3530700263608 นายอดิเรก  กลั่นคำ 11,000.00
จัดจ้างปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ให้แก่กองยา ทั้งใน

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3530700263608 นายอดิเรก  กลั่นคำ 631014211727 บจ.ย.51/2564 02/10/2563 11,000.00 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

63107279786

จ้างจ้างรวบรวมและวิเคราะห์หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาให้เป็นไปตามมาตราฐานสากลที่เป็นปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100700246235 นางประภัสสร ธนะผลเลิศ 50,000.00
จ้างรวบรวมและวิเคราะห์หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ

ผลิตยาให้เป็นไปตามมาตราฐานสากลที่เป็นปัจจุบัน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100700246235 นางประภัสสร ธนะผลเลิศ 631014204390 บจ.ย.52/2564 02/10/2563 50,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107288362

จ้างจัดจ้างปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ให้แก่กองยา ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,350.00 บาท

14,350.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100202016017 นายฐิติพงค์  ไชยสนธิ์ 14,350.00
จัดจ้างปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ให้แก่กองยา ทั้งใน

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100202016017 นายฐิติพงค์  ไชยสนธิ์ 631014211710 บจ.ย.53/2564 02/10/2563 14,350.00 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

63107279751

จ้างจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลและประสานการดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,735.00 บาท

9,735.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1809900500629 นายเทพปกรณ์ สงอุปการ 9,735.00
จ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลและประสานการดำเนิน

งาน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1809900500629 นายเทพปกรณ์ สงอุปการ 631014204360 บจ.ย.54/2564 02/10/2563 9,735.00 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

63117022504

จ้างปฏิบัติงานประสาน/เตรียมการติดตามผลการดำเนินงานตรวจประเมิน GMP รวบข้อมูลและจัดทำ/ปรับปรุงเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,570.00 บาท

12,570.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3129900241472 นางสาวพรทิพย์ ศากรณ์ 12,570.00
ปฏิบัติงานประสาน/เตรียมการติดตามผลการดำเนินงาน

ตรวจประเมิน GMP รวบข้อมูลและจัดทำ/ปรับปรุงเอกสาร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3129900241472 นางสาวพรทิพย์ ศากรณ์ 631114017381 บจ.ย.55/2564 02/10/2563 12,570.00 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

63117022481

จ้างปฏิบัติงานรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,220.00 บาท

11,220.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1102000261822 นางสาวอรวรรณ วงษา 11,220.00
ปฏิบัติงานรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ

การประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102000261822 นางสาวอรวรรณ วงษา 631114020010 บจ.ย.56/2564 02/10/2563 11,220.00 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

63107304722

จ้างรวบรวมข้อมูลรายงานการติดตามผลการประเมินสถานที่ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,490.00 บาท

15,490.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

4120100012339 นายกำชัย ไวว่อง 15,490.00
รวบรวมข้อมูลรายงานการติดตามผลการประเมินสถานที่

รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4120100012339 นายกำชัย ไวว่อง 631014226017 บจ.ย.57/2564 02/10/2563 15,490.00 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

63107326094

จ้างปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน/ติดต่อการดำเนินงานระบบคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100701664841 นางสาววิรัญชนา สุทธิศรานันท์ 10,000.00
ปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน/ติดต่อการดำเนินงานระบบ

คุณภาพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100701664841 นางสาววิรัญชนา สุทธิศรานันท์ 631014240128 บจ.ย.58/2564 02/10/2563 10,000.00 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

63107372282

จ้างปฏิบัติงานวิชาการด้านการตรวจรับคำขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,770.00 บาท

20,770.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1860700032399 นางสาวนราวดี จินากุล 20,770.00

ปฏิบัติงานวิชาการด้านการตรวจรับคำขอพิจารณา

มาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่าง

ประเทศ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1860700032399 นางสาวนราวดี จินากุล 631014274435 บจ.ย.59/2564 02/10/2563 20,770.00 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

63107337587

จ้างจ้างดำเนินการให้คำปรึกษา ในขบวนการ  One stop serviceของกลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,500.00 บาท

9,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1103701578351 นางสาวหทัยรัตน์ แก้วอร่ามศรี 9,500.00
จ้างดำเนินการให้คำปรึกษา ในขบวนการ  One stop

serviceของกลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701578351 นางสาวหทัยรัตน์ แก้วอร่ามศรี 631014248424 บจ.ย.61/2564 02/10/2563 9,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107262337

จ้างปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศด้านยา ภายใต้ระบบ Skynet

โดยดำเนินการตรวจสอบรายงานการผลิตในระบบรายงานประจำปีของผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,500.00 บาท

9,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1129900377165 นายกิตติศักดิ์ มีบางไทร 9,500.00

ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศด้านยา

ภายใต้ระบบ Skynet โดยดำเนินการตรวจสอบรายงานการ

ผลิตในระบบรายงานประจำปีของผู้รับอนุญาตผลิตยาแผน

ปัจจุบัน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900377165 นายกิตติศักดิ์ มีบางไทร 631014191499 บจ.ย.63/2564 02/10/2563 9,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107262444

จ้างปฏิบัติงานด้านสถิติ ระเบียบ และประมวลผลข้อมูลสำคัญของการรับรายงานการขายยาทุก 4 เดือนผ่านระบบ FDA Reporter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,500.00 บาท

9,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1139900234291 นายคณากร ทองสวัสดิ์ 9,500.00

ปฏิบัติงานด้านสถิติ ระเบียบ และประมวลผลข้อมูลสำคัญ

ของการรับรายงานการขายยาทุก 4 เดือนผ่านระบบ FDA

Reporter

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1139900234291 นายคณากร ทองสวัสดิ์ 631014191551 บจ.ย.64/2564 02/10/2563 9,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107359576

จ้างปฏิบัติงานด้านสถิติ ระเบียบ และประมวลผลรายการทะเบียนตำรับยาที่ไม่ได้มีการผลิตหรือนำสั่ง 2 ปีติดต่อกันเพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,345.00 บาท

14,345.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

4101400041459 นายอดิเทพ อิ่มสอน 14,345.00

ปฏิบัติงานด้านสถิติ ระเบียบ และประมวลผลรายการ

ทะเบียนตำรับยาที่ไม่ได้มีการผลิตหรือนำสั่ง 2 ปีติดต่อกัน

เพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4101400041459 นายอดิเทพ อิ่มสอน 631014267346 บจ.ย.65/2564 02/10/2563 14,345.00 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

63107272422

จ้างปฏิบัติงานด้านสถิติและการประมวลผลข้อมูลทะเบียนตำรับยาในระบบฐานข้อมูล พร้อมสรุปข้อมูลเชิงสถิติของกองยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,081.00 บาท

19,081.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3130600014634 นายพนะพล จารุภูมิ 19,081.00

ปฏิบัติงานด้านสถิติและการประมวลผลข้อมูลทะเบียน

ตำรับยาในระบบฐานข้อมูล พร้อมสรุปข้อมูลเชิงสถิติ

ของกองยา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3130600014634 นายพนะพล จารุภูมิ 631014199179 บจ.ย66/2564 02/10/2563 19,081.00 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

63107371796

ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศด้านยา โดยบริหารจัดการควบคุมการเบิก/จ่าย ทะเบียนตำรับยา

11,310.00 บาท

11,310.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1101401163260 นายชินวัฒน์ ศิริสมพันธ์ 11,310.00
ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศด้านยา

โดยบริหารจัดการควบคุมการเบิก/จ่าย ทะเบียนตำรับยา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101401163260 นายชินวัฒน์ ศิริสมพันธ์ 631014273989 บจ.ย.67/2564 02/10/2563 11,310.00 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

63117015008

จ้างปฏิบัติงานด้านสถิติและประมวลผล โดยบริหารจัดการแฟ้มทะเบียนตำรับยา Transfer และบำรุงรักษาแฟ้มทะเบียนตำรับย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,945.00 บาท

10,945.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1101401500444 นาย ปิยะพงษ์ ศรีวะรมย์ 10,945.00

ปฏิบัติงานด้านสถิติและประมวลผล โดยบริหารจัดการแฟ้ม

ทะเบียนตำรับยา Transfer และบำรุงรักษาแฟ้ม

ทะเบียนตำรับย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101401500444 นาย ปิยะพงษ์ ศรีวะรมย์ 631114011717 บจ.ย.68/2564 02/10/2563 10,945.00 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

63117012797

จ้างปฏิบัติงานด้านสถิติ ระเบียบ และประมวลผลการตรวจสอบแฟ้มทะเบียนตำรับยา และประสานการนำส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,211.00 บาท

10,211.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1350200060398 นายรัตนพล ประเสริฐสังข์ 10,211.00
ปฏิบัติงานด้านสถิติ ระเบียบ และประมวลผลการตรวจสอบ

แฟ้มทะเบียนตำรับยา และประสานการนำส่งเอกสาร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1350200060398 นายรัตนพล ประเสริฐสังข์ 631114010800 บจ.ย.69/2564 02/10/2563 10,211.00 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

63107252343

จ้างปฎิบัติงานรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ (GMP/FMP และ GMP Clearance) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,300.00 บาท

12,300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3180500078487 นางสาวสุธาทิพย์ แพ่งสภา 12,300.00

ปฎิบัติงานรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ

สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ (GMP/FMP และ GMP

Clearance)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3180500078487 นางสาวสุธาทิพย์ แพ่งสภา 631014184165 บจ.ย70/2564 02/10/2563 12,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107253791

จ้างปฎิบัติงานเพื่อตรวจประเมิน GMP/GMP เบื้องต้นสถานที่และผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณภายในประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,480.00 บาท

16,480.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1840100347143 นางสาวกิ่งรวี โสดยิ้ม 16,480.00
ปฎิบัติงานเพื่อตรวจประเมิน GMP/GMP เบื้องต้นสถานที่

และผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณภายในประเทศ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1840100347143 นางสาวกิ่งรวี โสดยิ้ม 631014185897 บจ.ย71/2564 02/10/2563 16,480.00 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

63107255776

จ้างปฎิบัติงานเพื่อตรวจประเมิน GMP/GMP เบื้องต้นสถานที่และผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณภายในประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,480.00 บาท

16,480.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1199900243959 นางสาวชัชรีย์ เอี่ยมสำราญ 16,480.00
ปฎิบัติงานเพื่อตรวจประเมิน GMP/GMP เบื้องต้นสถานที่

และผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณภายในประเทศ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1199900243959 นางสาวชัชรีย์ เอี่ยมสำราญ 631014191394 บจ.ย.72/2564 02/10/2563 16,480.00 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

63107256636

จ้างปฏิบัติงานเพื่อตรวจประเมิน GMP/FMP เบื้องต้นสถานที่และผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณในประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,480.00 บาท

16,480.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1101500773244 นางสาวนพวรรณ บัวตูม 16,480.00
ปฏิบัติงานเพื่อตรวจประเมิน GMP/FMP เบื้องต้นสถานที่

และผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณในประเทศ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101500773244 นางสาวนพวรรณ บัวตูม 631014193125 บจ.ย.73/2564 02/10/2563 16,480.00 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

63107373390

จ้างตรวจสอบเอกสารคำขอ นยม.1 และจัดทำเอกสารอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,126.00 บาท

13,126.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100500509046 นางสาวสมใจ ไทยเจือ 13,126.00ตรวจสอบเอกสารคำขอ นยม.1 และจัดทำเอกสารอื่นๆ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500509046 นางสาวสมใจ ไทยเจือ 631014275939 บจ.ย.74/2564 02/10/2563 13,126.00 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

63107348022

จ้างดำเนินงานประสานและจัดทำกฎหมายที่ออกตามมติคณะกรรมการยา และข้อมูลประกอบการเสนอพิจารณาออกกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,300.00 บาท

15,300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1539900427291 นาย ชลดรงค์ วงษ์พรวน 15,300.00

ดำเนินงานประสานและจัดทำกฎหมายที่ออกตามมติคณะ

กรรมการยา และข้อมูลประกอบการเสนอพิจารณาออก

กฎหมาย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1539900427291 นาย ชลดรงค์ วงษ์พรวน 631014255861 บจ.ย.75/2564 02/10/2563 15,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107349627

จ้างดำเนินงานบันทึกข้อมูลในระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือในระบบอิเล็กทรอกนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,690.00 บาท

9,690.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1102000321159 นางสาวเพ็ญศิริ กิจสันติภาพ 9,690.00
ดำเนินงานบันทึกข้อมูลในระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง

หนังสือในระบบอิเล็กทรอกนิกส์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102000321159 นางสาวเพ็ญศิริ กิจสันติภาพ 631014257053 บจย.76/2564 02/10/2563 9,690.00 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

63107349715

จ้างดำเนินการบันทึกข้อมูลคำขอหารือในระบบ skynet digitising fda thai สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,380.00 บาท

10,380.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100201119240 นายมารุต อาจฤทธิ์ 10,380.00
ดำเนินการบันทึกข้อมูลคำขอหารือในระบบ skynet

digitising fda thai สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100201119240 นายมารุต อาจฤทธิ์ 631014257103 บจย.77/2564 02/10/2563 10,380.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107349397

จ้างดำเนินงานประสานและจัดทำกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1460700225913 นายยุทธภุมิ วิหาโคต 15,000.00

ดำเนินงานประสานและจัดทำกฎหมายลำดับรองตาม

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติยา ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1460700225913 นายยุทธภุมิ วิหาโคต 631014256972 บจย.78/2564 02/10/2563 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

63107337016

จ้างตรวจสอบและประเมินคำขอด้านยาที่พิจารณาและอนุญาตที่ One Stop Service Center

23,075.00 บาท

23,075.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3760600343764 นางสาวมนัสนันท์  สวนเพชร 23,075.00
จ้างตรวจสอบและประเมินคำขอด้านยาที่พิจารณาและ

อนุญาตที่ One Stop Service Center

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3760600343764 นางสาวมนัสนันท์  สวนเพชร 631014248487 บจ.ย.79/2564 02/10/2563 23,075.00 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

63107334711

จ้างจ้างบันทึกข้อมูล ออกใบสั่งชำระเงิน ออกใบนัดฟังผลการพิจารณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,785.00 บาท

9,785.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1129900288596 นางสาวกัณนิกา  นุ่มดี 9,785.00
จ้างบันทึกข้อมูล ออกใบสั่งชำระเงิน ออกใบนัดฟังผลการ

พิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900288596 นางสาวกัณนิกา  นุ่มดี 631014248858 บจ.ย.81/2564 02/10/2563 9,785.00 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

63107336518

จ้างจ้างบันทึกข้อมูล ออกใบสั่งชำระเงิน ออกใบนัดฟังผลการพิจารณา และพิมพ์งานในกระบวนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,346.00 บาท

10,346.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1189900152678 นางสาวพรสุข  โชตินัย 10,346.00
จ้างบันทึกข้อมูล ออกใบสั่งชำระเงิน ออกใบนัดฟังผลการ

พิจารณา และพิมพ์งานในกระบวนงาน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1189900152678 นางสาวพรสุข  โชตินัย 631014248589 บจ.ย.82/2564 02/10/2563 10,346.00 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

64017289740

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,300.00 บาท

120,300.00 บาท

0105545038824 บริษัท มหาจำเริญ จำกัด 120,300.00เครื่องถ่ายเอกสาร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105545038824 บริษัท มหาจำเริญ จำกัด 640114232574 บจย.83/2564 05/10/2563 120,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117194802

เช่าสถานที่จัดเก็บและบริหารเอกสาร ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

400,000.00 บาท

400,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด 400,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด 631114172803 บจย.84/2564 05/10/2563 400,000.00 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

63117273827

จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00 บาท

6,000.00 บาท

3120100101058 ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 6,000.00จัดจ้างถ่ายเอกสาร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100101058 ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 631114210014 บจ.ย.86/2564 08/10/2563 6,000.00 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

63107335567

จ้างจ้างบันทึกข้อมูล ออกใบสั่งชำระเงิน ออกใบนัดฟังผลการพิจารณา และพิมพ์งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,785.00 บาท

9,785.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1730600143661 นางสาววิไลรัตน์  ทองประเสริฐ 9,785.00
จ้างบันทึกข้อมูล ออกใบสั่งชำระเงิน ออกใบนัดฟังผลการ

พิจารณา และพิมพ์งาน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1730600143661 นางสาววิไลรัตน์  ทองประเสริฐ 631014248710 บจ.ย.86/2564 05/10/2563 9,785.00 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

63107373704

จ้างตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,736.00 บาท

12,736.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3129800095792 นางสาวฉัตรแก้ว  วัฒนมะโน 12,736.00
ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับ

ยา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3129800095792 นางสาวฉัตรแก้ว  วัฒนมะโน 631014275482 บจ.ย.87/2564 05/10/2563 12,736.00 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

63117016954

จ้างปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศด้านยา ภายใต้ระบบ Skynet เพื่อดำเนินการประสานงานแก้ไขข้อมูล และตรวจสอบรายงานทุก4เดือนผ่านระบบFDA REPORTER

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,500.00 บาท

9,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1119900223184 นางสาวกฤตยา ปัญญาฉกาจ 9,500.00

ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศด้านยา

ภายใต้ระบบ Skynet เพื่อดำเนินการประสานงานแก้ไข

ข้อมูล และตรวจสอบรายงานทุก4เดือนผ่านระบบFDA

REPORTER

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1119900223184 นางสาวกฤตยา ปัญญาฉกาจ 631114017269 บจ.ย.88/2564 05/10/2563 9,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107373217

จ้างบันทึกข้อมูลจ้างงานสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,771.00 บาท

14,771.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3219900066815 นางสาวบุษกร  โสธนะ 14,771.00บันทึกข้อมูลจ้างงานสารบรรณ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3219900066815 นางสาวบุษกร  โสธนะ 631014275107 บจ.ย.89/2564 05/10/2563 14,771.00 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

63117003442

จ้างบันทึกข้อมูลงานสารบรรณเกี่ยวงานยาวิจัยทางคลินิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,580.00 บาท

10,580.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3470500124231 นางสาวศศริดา แสงพารา 10,580.00บันทึกข้อมูลงานสารบรรณเกี่ยวงานยาวิจัยทางคลินิก

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3470500124231 นางสาวศศริดา แสงพารา 631114003540 บจ.ย.91/2564 05/10/2563 10,580.00 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

63117040671

จ้างพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,350.00 บาท

14,350.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3120100986637 นายกิตติวิสุทธิ์ เพิ่มสมบูรณ์ 14,350.00พนักงานขับรถ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100986637 นายกิตติวิสุทธิ์ เพิ่มสมบูรณ์ 631114031505 บจ.ย.92/2564 02/10/2563 14,350.00 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

63107371050

จ้างเพื่อตรวจคำขอตามคู่มือประชาชนและติดตามความปลอดภัยยาวิจัยทางคลินิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,000.00 บาท

26,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3569900008880 นางสาวนฤมล นิมมานพิภักดิ์ 26,000.00
กเพื่อตรวจคำขอตามคู่มือประชาชนและติดตามความ

ปลอดภัยยาวิจัยทางคลินิก

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3569900008880 นางสาวนฤมล นิมมานพิภักดิ์ 631114063625 บจ.ย.93/2564 05/10/2563 26,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107330661

จ้างจัดทำข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาของประเทศไทย พ.ศ2563-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,000.00 บาท

32,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1102000679983 นางสาวจุฑาทิพย์  มาตรอ 32,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102000679983 นางสาวจุฑาทิพย์  มาตรอ 631014272532 บจ.ย.95/2564 09/10/2563 32,000.00 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

63107333722

จ้างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดจ้างจัดทำและตรวจสอบเบื้องต้นเอกสารการเบิกจ่ายเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3101502423638 นางวนิดา  แก้วเพ็ชร์ 15,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101502423638 นางวนิดา  แก้วเพ็ชร์ 631014271670 บจ.ย.96/2564 09/10/2563 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

63107335044

จ้างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดจ้างจัดทำเอกสารการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,500.00 บาท

13,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1801600093371 นางสาวภิญญาพัชญ์  สุดทองคง 13,500.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1801600093371 นางสาวภิญญาพัชญ์  สุดทองคง 631014272232 บจ.ย.97/2564 09/10/2563 13,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107336189

จ้างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดจ้างจัดทำเอกสารการเงินของการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,500.00 บาท

8,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1390400090002 นางสาวจิราภรณ์  บุญประคม 8,500.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1390400090002 นางสาวจิราภรณ์  บุญประคม 631014272446 บจ.ย.98/2564 09/10/2563 8,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107337061

จ้างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดจ้างจัดทำเอกสารและอำนวยความสะดวกการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100201055381 นายทศฐ์พร  สุวรรณหงษ์ 9,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100201055381 นายทศฐ์พร  สุวรรณหงษ์ 631014272342 บจ.ย.99/2564 09/10/2563 9,000.00 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

63107337859

จ้างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดจ้างจัดทำข้อมูลและเอกสารเพื่อประกอบการทำราคากลางยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,500.00 บาท

14,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1401700154286 นางสาวลภัสรดา  แก้วทองมี 14,500.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1401700154286 นางสาวลภัสรดา  แก้วทองมี 631014271893 บจ.ย.100/2564 09/10/2563 14,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107338483

จ้างจัดทำข้อมูล และเอกสารเพื่อประกอบการทำราคากลางยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,000.00 บาท

17,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1350800202215 นางสาวสาธิยา  คูณราช 17,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1350800202215 นางสาวสาธิยา  คูณราช 631014271365 บจ.ย.101/2564 09/10/2563 17,000.00 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

63107338882

จ้างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดจ้างจัดทำข้อมูลและเอกสารเพื่อประกอบการทำราคากลางยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,500.00 บาท

15,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1570300096155 นางสาวรุ่งนภา  ศรีวิชัย 15,500.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1570300096155 นางสาวรุ่งนภา  ศรีวิชัย 631014270947 บจ.ย.102/2564 09/10/2563 15,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107343844

จ้างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดจ้างจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,500.00 บาท

8,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1659900228335 นางสาวอรชุลี  พินธุรักษ์ 8,500.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1659900228335 นางสาวอรชุลี  พินธุรักษ์ 631014270617 บจ.ย.103/2564 09/10/2563 8,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107342955

จ้างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1129900374158 นางสาวรสพร  ศิริโสภาโชติ 10,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900374158 นางสาวรสพร  ศิริโสภาโชติ 631014270091 บจ.ย.104/2564 09/10/2563 10,000.00 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

63107342037

จ้างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,500.00 บาท

9,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1365300010753 นางสาวภรณ์ทิพย์  อุดมทรัพย์ 9,500.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1365300010753 นางสาวภรณ์ทิพย์  อุดมทรัพย์ 631014269297 บจ.ย.105/2564 09/10/2563 9,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107344877

จ้างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมและดูแลบัญชีพัสดุครูภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,500.00 บาท

12,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300100673521 นางสาวปองจิตร์  ผ่านสันเทียะ 12,500.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300100673521 นางสาวปองจิตร์  ผ่านสันเทียะ 631014253521 บจ.ย.107/2564 09/10/2563 12,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107341075

จ้างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดจ้างจัดทำเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1430200186871 นางสาวชนัตถา  สุวรรณสินธุ์ 8,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1430200186871 นางสาวชนัตถา  สุวรรณสินธุ์ 631014272627 บจ.ย.108/2564 09/10/2563 8,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107373636

จ้างเพื่อดำเนินงานตรวจสอบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100904849621 นางสุวิมล ฉกาจนโรดม 20,000.00
เพื่อดำเนินงานตรวจสอบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียน

ตำรับยาฯ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100904849621 นางสุวิมล ฉกาจนโรดม 631014282245 บจ.ย.109/2564 09/10/2563 20,000.00 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

63117041628

จ้างปฎิบัติงานเพื่อตรวจประเมิน GMP สถานที่ผลิตยาเบื้องต้น/ผลิตภัณฑ์ยาในประเทศ และพัฒนาผู้ประกอบการด้านยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,226.00 บาท

29,226.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1199900006027 นางสาวมนัสวี เหลี่ยมสมบัติ 29,226.00
ปฎิบัติงานเพื่อตรวจประเมิน GMP สถานที่ผลิตยาเบื้องต้น/

ผลิตภัณฑ์ยาในประเทศ และพัฒนาผู้ประกอบการด้านยา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1199900006027 นางสาวมนัสวี เหลี่ยมสมบัติ 631114032140 บจ.ย.110/64 09/10/2563 29,226.00 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

63127055989

จ้างจ้างศึกษาวิเคราะห์การควบคุมความเสี่ยงทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุตามแนวทางสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1609900112248 นางสาววริษา ตักศิริชัย 50,000.00
จ้างศึกษาวิเคราะห์การควบคุมความเสี่ยงทางด้านคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุตามแนวทางสากล

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1609900112248 นางสาววริษา ตักศิริชัย 631214207605 บจย.111/2564 09/10/2563 50,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117410165

จ้างบันทึกข้อมูลเพื่อออกเลขรับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาที่ดำเนินการพิจารณาอนุญาตที่ OSSC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,876.00 บาท

10,876.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

5101400154766 นายธีรพัฒน์ สุขจิตร์ 10,876.00

บันทึกข้อมูลเพื่อออกเลขรับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

รายการในทะเบียนตำรับยาที่ดำเนินการพิจารณาอนุญาตที่

OSSC

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5101400154766 นายธีรพัฒน์ สุขจิตร์ 631114308573 บจ.ย.112/2564 12/10/2563 10,876.00 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

63117135192

ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52,500.00 บาท

52,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0994000158378 มหาวิทยาลัยมหิดล 52,500.00จัดซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ 2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000158378 มหาวิทยาลัยมหิดล 631114107245 บซ.ย.1/2564 05/10/2563 52,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107189057

จ้างจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,950.00 บาท

15,950.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

5120100033661 น.ส.อาภาวดี  ม่วงโมรา 15,950.00จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5120100033661 น.ส.อาภาวดี  ม่วงโมรา 631014138522 บจด.1/64 01/10/2563 15,950.00 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

63107221368

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100801165901 นายชญานนท์  อรัญเกียรติยกุล 12,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100801165901 นายชญานนท์  อรัญเกียรติยกุล 631014161614 บจด.10/64 01/10/2563 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107226325

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจติดตามและปราบปรามการนำเข้า-ส่งออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,140.00 บาท

13,140.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1140900044231 น.ส.เพ็ชรรุ่ง  ชิดทองสกุณี 13,140.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจติดตามและปราบปราม

การนำเข้า-ส่งออก

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1140900044231 น.ส.เพ็ชรรุ่ง  ชิดทองสกุณี 631014165770 บจด.11/64 01/10/2563 13,140.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107324798

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มปราบปรามและประสานงานการนำเข้า-ส่งออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,500.00 บาท

12,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1411100205998 น.ส.เบญจมาศ  ตันสูงเนิน 12,500.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มปราบปรามและประสานงานการนำ

เข้า-ส่งออก

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1411100205998 น.ส.เบญจมาศ  ตันสูงเนิน 631014238576 บจด.12/64 01/10/2563 12,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107233787

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มปราบปรามและประสานงานการนำเข้า-ส่งออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,500.00 บาท

12,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1500700139935 น.ส.แพรวพรรณ  ก๊อกแก้ว 12,500.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มปราบปรามและประสานงานการนำ

เข้า-ส่งออก

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1500700139935 น.ส.แพรวพรรณ  ก๊อกแก้ว 631014171590 บจด.13/64 01/10/2563 12,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107238189

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับ - ส่ง ตัวอย่างและบันทึกผลวิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1101501108554 น.ส.เกวลิน  ไทยเจริญ 10,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับ - ส่ง ตัวอย่างและบันทึกผลวิเคราะห์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101501108554 น.ส.เกวลิน  ไทยเจริญ 631014173687 บจด.14/64 01/10/2563 10,000.00 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

63107239698

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบคุณภาพด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,100.00 บาท

13,100.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1129900206212 น.ส.ปิยะนุช  อยู่ยืน 13,100.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบคุณภาพด่านอาหารและยา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900206212 น.ส.ปิยะนุช  อยู่ยืน 631014174702 บจด.15/64 01/10/2563 13,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107240910

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมาตรฐานการตรวจสอบและระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1461400098682 น.ส.อัจฉรา  มุสิกา 12,000.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมาตรฐานการตรวจสอบและ

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1461400098682 น.ส.อัจฉรา  มุสิกา 631014175544 บจด.16/64 01/10/2563 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107241938

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,850.00 บาท

18,850.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3170400173488 น.ส.จรินทร์  ศรีพงษ์ 18,850.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ ณ ด่านอาหารและยา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3170400173488 น.ส.จรินทร์  ศรีพงษ์ 631014176270 บจด.17/64 01/10/2563 18,850.00 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

63107242422

จ้างพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,600.00 บาท

14,600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3670500613299 นายวรพล  แก้วเผือก 14,600.00
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670500613299 นายวรพล  แก้วเผือก 631014176469 บจด.18/64 01/10/2563 14,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107253199

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,700.00 บาท

12,700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1309900768367 น.ส.ชนาพร  วงศ์ชาวนา 12,700.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ (คลังสินค้า)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900768367 น.ส.ชนาพร  วงศ์ชาวนา 631014184918 บจด.19/64 01/10/2563 12,700.00 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

63107191413

จ้างจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ  ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,450.00 บาท

12,450.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100202111443 น.ส.กชพร  เชาว์คุณ 12,450.00
จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ  ณ กองด่าน

อาหารและยา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100202111443 น.ส.กชพร  เชาว์คุณ 631014139524 บจด.2/64 01/10/2563 12,450.00 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

63107255313

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1110100181331 นายนนท์นที  แจ้งใจเย็น 15,000.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(คลังสินค้า)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1110100181331 นายนนท์นที  แจ้งใจเย็น 631014186722 บจด.20/64 01/10/2563 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

63107257205

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1369900261114 น.ส.จุฬาลักษณ์  ค่ายใส 15,000.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(คลังสินค้า)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1369900261114 น.ส.จุฬาลักษณ์  ค่ายใส 631014187730 บจด.21/64 01/10/2563 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

63107258437

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1102700351018 น.ส.ธัญญารัตน์  ดำนา 15,000.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(คลังสินค้า)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102700351018 น.ส.ธัญญารัตน์  ดำนา 631014189758 บจด.22/64 01/10/2563 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

63107260696

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1279800071110 น.ส.จิราพรรณ  พานทอง 12,000.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1279800071110 น.ส.จิราพรรณ  พานทอง 631014190283 บจด.23/64 01/10/2563 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107261135

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1103702541389 น.ส.เมฆมณี  สมตา 12,000.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103702541389 น.ส.เมฆมณี  สมตา 631014190616 บจด.24/64 01/10/2563 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107261429

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,710.00 บาท

20,710.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3801300843834 น.ส.ศศิรดา  กลางรักษ์ 20,710.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(ผู้โดยสารขาเข้า)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3801300843834 น.ส.ศศิรดา  กลางรักษ์ 631014190822 บจด.25/64 01/10/2563 20,710.00 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

63107265077

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,940.00 บาท

20,940.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100501413603 น.ส.มลฤดี  เล็กการดี 20,940.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(ผู้โดยสารขาเข้า)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100501413603 น.ส.มลฤดี  เล็กการดี 631014193886 บจด.26/64 01/10/2563 20,940.00 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

63107266733

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,720.00 บาท

19,720.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3770600068755 น.ส.วุฒิวรรณ  เลิศวิวัฒน์ชัยยะ 19,720.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(ผู้โดยสารขาเข้า)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3770600068755 น.ส.วุฒิวรรณ  เลิศวิวัฒน์ชัยยะ 631014194777 บจด.27/64 01/10/2563 19,720.00 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

63107268511

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,050.00 บาท

20,050.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3470101311851 น.ส.ศิรินิรันดร์  ศรีธราพงศ์ 20,050.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(ผู้โดยสารขาเข้า)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3470101311851 น.ส.ศิรินิรันดร์  ศรีธราพงศ์ 631014196178 บจด.28/64 01/10/2563 20,050.00 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

63107269647

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,150.00 บาท

16,150.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100905779235 น.ส.พริมรัศมิ์  กฤษณประพันธ์ 16,150.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(ผู้โดยสารขาเข้า)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100905779235 น.ส.พริมรัศมิ์  กฤษณประพันธ์ 631014197210 บจด.29/64 01/10/2563 16,150.00 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

63107198999

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ-ครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,320.00 บาท

12,320.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100200897052 นายนพรุจ  ศรีเพ็ชร 12,320.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ-ครุภัณฑ์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200897052 นายนพรุจ  ศรีเพ็ชร 631014144866 บจด.3/64 01/10/2563 12,320.00 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

63107270750

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,280.00 บาท

17,280.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1330500197909 น.ส.เกษวดี  ปรือปรัก 17,280.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330500197909 น.ส.เกษวดี  ปรือปรัก 631014198707 บจด.30/64 01/10/2563 17,280.00 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

63107273285

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,100.00 บาท

15,100.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1103701102012 น.ส.สุริษา  ชูทอง 15,100.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701102012 น.ส.สุริษา  ชูทอง 631014200040 บจด.31/64 01/10/2563 15,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107274861

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,900.00 บาท

14,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1969900154991 น.ส.มลฤทัย  ผลผลา 14,900.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1969900154991 น.ส.มลฤทัย  ผลผลา 631014200951 บจด.32/64 01/10/2563 14,900.00 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

63107276382

จ้างผู้ช่วยจ้าหน้าที่ด้านธุรการ ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,760.00 บาท

16,760.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100201115658 นางจิราพร  ขำสา 16,760.00
ผู้ช่วยจ้าหน้าที่ด้านธุรการ ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือ

กรุงเทพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100201115658 นางจิราพร  ขำสา 631014202149 บจด.33/64 01/10/2563 16,760.00 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

63107277541

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเก็บตัวอย่าง ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,630.00 บาท

18,630.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3801301081491 น.ส.นิศานาถ  ฤทธิชัย 18,630.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเก็บตัวอย่าง ณ ด่านอาหาร

และยาท่าเรือกรุงเทพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3801301081491 น.ส.นิศานาถ  ฤทธิชัย 631014202971 บจด.34/64 01/10/2563 18,630.00 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

63107278372

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,300.00 บาท

15,300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1160100251622 น.ส.ปรานี  พุ่มพวง 15,300.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ ณ ด่าน

อาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1160100251622 น.ส.ปรานี  พุ่มพวง 631014203515 บจด.35/64 01/10/2563 15,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107278945

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำงานด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,000.00 บาท

22,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100500558501 นายสมศักดิ์  หาญหัทยา 22,000.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำงานด่านอาหารและยาท่าเรือ

กรุงเทพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500558501 นายสมศักดิ์  หาญหัทยา 631014203872 บจด.36/64 01/10/2563 22,000.00 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

63107279178

จ้างพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,200.00 บาท

11,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1310500162315 นายอดิศักดิ์  แก้วก่อง 11,200.00พนักงานขับรถยนต์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1310500162315 นายอดิศักดิ์  แก้วก่อง 631014204016 บจด.37/64 01/10/2563 11,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107295875

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,550.00 บาท

18,550.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3400900525119 น.ส.พรรณลักษณ์  โพธิ์ศรีอุ่น 18,550.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยาลาดกระบัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3400900525119 น.ส.พรรณลักษณ์  โพธิ์ศรีอุ่น 631014217495 บจด.39/64 01/10/2563 18,550.00 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

63107199234

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,700.00 บาท

12,700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1101500037599 นายอานนท์  ปรากฎผล 12,700.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101500037599 นายอานนท์  ปรากฎผล 631014144999 บจด.4/64 01/10/2563 12,700.00 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

63107298806

จ้างพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,180.00 บาท

12,180.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3150300014612 นายพงษ์พันธุ์  ธนะเพิ่ม 12,180.00การจ้างพนักงานขับรถยนต์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3150300014612 นายพงษ์พันธุ์  ธนะเพิ่ม 631014219026 บจด.40/64 01/10/2563 12,180.00 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

63107300432

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,100.00 บาท

15,100.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3940700145555 น.ส.พาซีย๊ะ  มูซอ 15,100.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยา

ลาดกระบัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3940700145555 น.ส.พาซีย๊ะ  มูซอ 631014220376 บจด.41/64 01/10/2563 15,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107301681

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ณ ด่านอาหารและยาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1501600110774 นายวีรศักดิ์   ทิศา 12,000.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ณ ด่านอาหารและยา

ลาดกระบัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1501600110774 นายวีรศักดิ์   ทิศา 631014220999 บจด.42/64 01/10/2563 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107302612

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชน ปท.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,740.00 บาท

14,740.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1460900054225 น.ส.สาวิตรี  ภูแสนศรี 14,740.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือ

เอกชน ปท.10

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1460900054225 น.ส.สาวิตรี  ภูแสนศรี 631014221697 บจด.43/64 01/10/2563 14,740.00 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

63107303782

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชนบริษัทแอคทู-ลั่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,740.00 บาท

14,740.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1451300060667 น.ส.พัชราภรณ์  สอนสงคราม 14,740.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชน

บริษัทแอคทู-ลั่ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1451300060667 น.ส.พัชราภรณ์  สอนสงคราม 631014222502 บจด.44/64 01/10/2563 14,740.00 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

63107304531

จ้างพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,500.00 บาท

9,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1310500169026 นายจีระศักดิ์  บุญเสริม 9,500.00พนักงานขับรถยนต์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1310500169026 นายจีระศักดิ์  บุญเสริม 631014223152 บจด.45/64 01/10/2563 9,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107305337

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยาด่านพระสมุทรเจดีย์และด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชน บริษัท สยามแก๊ส ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,800.00 บาท

11,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1101500212102 น.ส.ธนารัตน์  เพลาจันทร์ 11,800.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยาด่านพระสมุทรเจดีย์

และด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชน บริษัท สยามแก๊ส ฯ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101500212102 น.ส.ธนารัตน์  เพลาจันทร์ 631014223859 บจด.46/64 01/10/2563 11,800.00 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

63107306105

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,500.00 บาท

17,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3250400535877 น.ส.ปัญจรัตน์  บัตรมาก 17,500.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลม

ฉบัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3250400535877 น.ส.ปัญจรัตน์  บัตรมาก 631014224430 บจด.47/64 01/10/2563 17,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107306805

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,660.00 บาท

14,660.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3470100305581 น.ส.วจีพร  สุวรรณเรืองฉาย 14,660.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือ

แหลมฉบัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3470100305581 น.ส.วจีพร  สุวรรณเรืองฉาย 631014224896 บจด.48/64 01/10/2563 14,660.00 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

63107307152

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,700.00 บาท

12,700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100600303923 น.ส.วรรณพร  ซาเมืองศรี 12,700.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือ

แหลมฉบัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100600303923 น.ส.วรรณพร  ซาเมืองศรี 631014225155 บจด.49/64 01/10/2563 12,700.00 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

63107212233

จ้างพนักงานขับรถยนต์ ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,500.00 บาท

9,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

5190599010037 นายสมพงษ์  ใบจำปี 9,500.00พนักงานขับรถยนต์ ณ กองด่านอาหารและยา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5190599010037 นายสมพงษ์  ใบจำปี 631014155343 บจด.5/64 01/10/2563 9,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107307341

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,200.00 บาท

12,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1102001214844 น.ส.ภัสรดาณช  สารีเกิด 12,200.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ ณ ด่าน

อาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102001214844 น.ส.ภัสรดาณช  สารีเกิด 631014225289 บจด.50/64 01/10/2563 12,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107326665

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง

11,000.00 บาท

11,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1350100339951 น.ส.ปรัชญาณี  มีตน 11,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1350100339951 น.ส.ปรัชญาณี  มีตน 631014239979 บจด.51/64 01/10/2563 11,000.00 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

63107327338

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1360400177914 น.ส.ขนิษฐา  ปะสาวะเก 12,000.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ ณ ด่าน

อาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360400177914 น.ส.ขนิษฐา  ปะสาวะเก 631014240439 บจด.52/64 01/10/2563 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107327700

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,700.00 บาท

16,700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1460700045800 น.ส.วราภรณ์  ไชยทองยศ 16,700.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าอากาศยาน

อู่ตะเภา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1460700045800 น.ส.วราภรณ์  ไชยทองยศ 631014243493 บจด.53/64 01/10/2563 16,700.00 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

63107333933

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,120.00 บาท

22,120.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3350300149788 นางวาสนา  ขัติยราช 22,120.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานเชียงราย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3350300149788 นางวาสนา  ขัติยราช 631014245875 บจด.54/64 01/10/2563 22,120.00 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

63107339195

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,330.00 บาท

21,330.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3480800457791 นางธิดารัตน์  ไชยศรี 21,330.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาแม่สาย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800457791 นางธิดารัตน์  ไชยศรี 631014249247 บจด.55/64 01/10/2563 21,330.00 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

63107340366

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,600.00 บาท

12,600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1579900718937 น.ส.อัจจิมา  คำวัง 12,600.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาแม่สาย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1579900718937 น.ส.อัจจิมา  คำวัง 631014250412 บจด.56/64 01/10/2563 12,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107342153

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาเชียงของ และเชียงแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,500.00 บาท

20,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3570400187604 นายวรเชท  ศรีกันไชย 20,500.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาเชียงของ และเชียงแสน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570400187604 นายวรเชท  ศรีกันไชย 631014251779 บจด.57/64 01/10/2563 20,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107344005

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาเชียงแสน และเชียงของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,000.00 บาท

21,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3570700839259 นายธง  วิชาเร็ว 21,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาเชียงแสน และเชียงของ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570700839259 นายธง  วิชาเร็ว 631014253313 บจด.58/64 01/10/2563 21,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107346219

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาเชียงของ และเชียงแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,000.00 บาท

17,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1570300102864 น.ส.มัณฑิรา  ธนะสมบัติ 17,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาเชียงของ และเชียงแสน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1570300102864 น.ส.มัณฑิรา  ธนะสมบัติ 631014254697 บจด.59/64 01/10/2563 17,000.00 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

63107214228

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1550500135499 นายอนุชา  จันขัน 12,000.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1550500135499 นายอนุชา  จันขัน 631014156099 บจด.6/64 01/10/2563 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107347998

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาเชียงของ และเชียงแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,500.00 บาท

15,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1570300117870 น.ส.สุชาดา  หงษ์คำ 15,500.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาเชียงของ และเชียงแสน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1570300117870 น.ส.สุชาดา  หงษ์คำ 631014256105 บจด.60/64 01/10/2563 15,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107348772

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยาเชียงของ และเชียงแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1571100095687 น.ส.ศิรภัสสร  เชื้อสุวรรณ 12,000.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ณ ด่านอาหารและยาเชียง

ของ และเชียงแสน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1571100095687 น.ส.ศิรภัสสร  เชื้อสุวรรณ 631014259434 บจด.61/64 01/10/2563 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107357728

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาปาดังเบซาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,100.00 บาท

19,100.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

5901000006177 น.ส.สมจิตร  ทิพย์แก้ว 19,100.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาปาดังเบซาร์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5901000006177 น.ส.สมจิตร  ทิพย์แก้ว 631014263359 บจด.62/64 01/10/2563 19,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107359201

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาปาดังเบซาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,100.00 บาท

15,100.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1909700051366 น.ส.เกสร  คละจิตร 15,100.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาปาดังเบซาร์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909700051366 น.ส.เกสร  คละจิตร 631014265552 บจด.63/64 01/10/2563 15,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107374885

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,900.00 บาท

14,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1901000070514 น.ส.ณัฐวดี  เจริญศิลป์ 14,900.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาสะเดา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1901000070514 น.ส.ณัฐวดี  เจริญศิลป์ 631014278380 บจด.64/64 01/10/2563 14,900.00 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

63107380959

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,900.00 บาท

14,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1909800724303 น.ส.เกษวรินทร์  วงษสุวรรณ 14,900.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาสะเดา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800724303 น.ส.เกษวรินทร์  วงษสุวรรณ 631014281070 บจด.65/64 01/10/2563 14,900.00 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

63107386324

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,900.00 บาท

14,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1909800501606 นายเตชิษฎ์  กระจายศรี 14,900.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาสะเดา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800501606 นายเตชิษฎ์  กระจายศรี 631014288900 บจด.66/64 01/10/2563 14,900.00 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

63117004615

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,500.00 บาท

15,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1909800387269 นายเอกราช  ไชยรัตน์ 15,500.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าอากาศยาน

หาดใหญ่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800387269 นายเอกราช  ไชยรัตน์ 631114003658 บจด.67/64 01/10/2563 15,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117006202

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,500.00 บาท

14,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1909800758160 น.ส.กุลญาดา  เหลือผล 14,500.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าอากาศยาน

หาดใหญ่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800758160 น.ส.กุลญาดา  เหลือผล 631114005169 บจด.68/64 01/10/2563 14,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117011801

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,900.00 บาท

15,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1909800085548 น.ส.พฤษพรรณ  บุญเพ็ชร 15,900.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึก

สงขลา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800085548 น.ส.พฤษพรรณ  บุญเพ็ชร 631114011468 บจด.69/64 01/10/2563 15,900.00 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

63107215196

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,800.00 บาท

19,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1120100144834 น.ส.เนตรนภา  พุ่มด้วง 19,800.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120100144834 น.ส.เนตรนภา  พุ่มด้วง 631014156845 บจด.7/64 01/10/2563 19,800.00 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

63117016123

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,500.00 บาท

12,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1909900359585 น.ส.สุดารัตน์  เพ็ญมาศ 12,500.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึก

สงขลา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909900359585 น.ส.สุดารัตน์  เพ็ญมาศ 631114012883 บจด.70/64 01/10/2563 12,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107217284

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,850.00 บาท

13,850.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100800028781 น.ส.ทิพวรรณ  ศากรณ์ 13,850.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800028781 น.ส.ทิพวรรณ  ศากรณ์ 631014158382 บจด.8/64 01/10/2563 13,850.00 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

63107219141

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการประสานงานด้านต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,000.00 บาท

22,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3520300406673 นางแสงเดือน  นุกันยา 22,000.00
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการประสานงานด้านต่าง

ประเทศ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3520300406673 นางแสงเดือน  นุกันยา 631014159960 บจด.9/64 01/10/2563 22,000.00 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

63127207326

ซื้อชุดน้ำยาตรวจสอบยาฆ่าแมลง - สารพิษตกค้าง จีที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

190,032.00 บาท

190,032.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3120200070588 ห้างจีทีพาณิชย์ โดย นาย เชาว์ ธูปหอม 190,032.00
วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ หรือชุดอุปกรณ์ทดสอบอาหาร

(41.11.61.18 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120200070588 ห้างจีทีพาณิชย์ โดย นาย เชาว์ ธูป

หอม

631214195101 บซ.ด.2/64 20/10/2563 190,032.00 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

63117257421

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

209,334.80 บาท

209,334.80 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0125540004433 บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด 209,334.80ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125540004433 บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง(ไทยแลนด์)

จำกัด

631114198937 บซ.ด.3/64 22/10/2563 209,334.80 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117237428

ซื้อเครื่อง Vortex Mixer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,523.00 บาท

9,523.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0135554002420 บริษัท กิตติสิทธิ์  เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 9,523.00เครื่องผสมหรือเครื่องเขย่า(47.10.15.12 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135554002420 บริษัท กิตติสิทธิ์  เอ็นเตอร์ไพรส์

จำกัด

631114208834 บซ.ด.8/64 29/10/2563 9,523.00 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

63117081787

ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44,000.00 บาท

44,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1120600098025 ร้าน เซียง เงี๊ยบ ฮ้อ พาณิชย์ 44,000.00
เก้าอี้ทำงาน(56.11.21.02 )  และ เก้าอี้มีล้อ (ปรับระดับสูง

ต่ำได้)(56.11.21.02 -000001)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120600098025 ร้าน เซียง เงี๊ยบ ฮ้อ พาณิชย์ 631114063815 บซด.5/64 27/10/2563 44,000.00 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

63117209844

ซื้อตู้เย็น ด่านอาหารและยาสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,490.00 บาท

16,490.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0905558005094 บริษัท หาดใหญ่ซาวด์สตาร์ จำกัด 16,490.00ตู้เย็น(52.14.15.01 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905558005094 บริษัท หาดใหญ่ซาวด์สตาร์ จำกัด 631114161775 บซด.7/64 27/10/2563 16,490.00 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

63117159765

ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,988.00 บาท

8,988.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105543020723 บริษัท เพาเวอร์คอมม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 8,988.00โทรศัพท์ระบบอนาล็อค(43.19.15.09 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105543020723 บริษัท เพาเวอร์คอมม์ เอ็นจิเนียริ่ง

จำกัด

631114122975 บซด.4/64 27/10/2563 8,988.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117068986

จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาทาเรือนํ้าสีกสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28.800.00 บาท

28.800.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซ่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

พนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาทาเรือนี้าลืก
3909700009366 นางกรรณิกา บุญเพ็ซร 28,800.00

สงขลา

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 3909700009366 นางกรรณิกา บุญเพ็ซร 631114054124 บจ.ด.75/64 01/10/2563 28,800.00 สงงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมนัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117070874

จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาบางเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12.000. 00 บาท

12.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซ่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

พนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาทาเรือนี้าลืก
นางบุบผา จูอำไพ

สงขลา
3110200754096 12,000.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 3110200754096 นางบุบผา จูอำไพ 631114055066 บจ.ด.81/64 01/10/2563 12,000.00 สงงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมนัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117055002

จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาแมฟ้าหลวงเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9.600.00 บาท

9.600.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซ่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาแมฟ้าหลวง f

เชียงราย
3579900322363 นางพรรัตน เสนา 9,600.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 3579900322363 นางพรรัตน์ เสนา 631114043422 บซ.ด.74/64 01/10/2563 9,600.00 สงงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมนัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117028143

จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาทาเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43.920.00 บาท

43.920.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซ่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาทาเรือแหลม
3470100305564 นางสมวรรณ สวยสม 43,920.00

ฉบัง

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 3470100305564 นางสมวรรณ สวยสม 631114022532 บจ.ด. 71/64 01/10/2563 43,920.00 สงงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117067639

จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาเชียงของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24.000. 00 บาท

24.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซ่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาเชียงของ 8570376006952 นายสมจิตร นัวละพันธ์ 24,000.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 8570376006952 นายสมจิตร นัวละพันธ์ 631114052778 บจ.ด.80/64 01/10/2563 24,000.00 สงงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมนัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107247736

ซื้อนํ้าดื่มสำหรับบริโภคของกองดานอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14.000. 00 บาท

14.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซ่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

ซื้อนํ้าดื่มสำหรับบริโภคของกองดานอาหารและยา 0994000158378 มหาวิทยาลัยมหิดล 14,000.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 0994000158378 มหาวิทยาลัยมหิดล 631114209745 บซ.ด.1/64 01/10/2563 14,000.00 สงงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมนัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

63117025895

พนักงานทำความสะอาด ดานอาหารและยาทาเรือเอกซนบริษัทแอคทู-ลั่ม จำกัด

12.000. 00 บาท

12.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซ่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

พนักงานทำความสะอาด ดานอาหารและยาทาเรือเอกซน
3451300161834 นางสาวเฟืองสกล สมดี 12,000.00

บริษัทแอคทู-ล่ัม จำกัด 'บ่

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 3451300161834 นางสาวเฟืองสกูล สมดี 631114020809 บจ.ด. 77/64 01/10/2563 12,000.00 สงงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมษัติตรงตาม เง่ือน'ไฃท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117037250

จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42.000. 00 บาท

42.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซ่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

พนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาลาดกระบัง 3100601064554 นางสาวแสงดาว เล่ือนสุทธิ 42,000.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 3100601064554 นางสาวแสงดาว เล่ือนสุทธิ 631114034584 บจด.82/64 01/10/2563 42,000.00 สงงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

63117030320

จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48.000. 00 บาท

48.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มิดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซ่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

พนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาทาอากาศยาน
3301600344200 นางสาวซวนพิศ กระนัตร์ทอง 48,000.00

สุวรรณภูมิ (คลังสินคา)

7. ผู้ท่ี'ไค้รับการคัดเลือก ไค้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 3301600344200 นางสาวซวนพิศ กระนัตร์ทอง 631114023479 บจ.ด. 79/64 01/10/2563 48,000.00 สงงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมนัติตรงตาม เง่ือน'ไฃท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117034248

จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาแมสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12.000. 00 บาท

12.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซ่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

พนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาแม,สาย 3560300335563 นางสาวบุญฑริกา แซเดียว 12,000.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 3560300335563 นางสาวบุญฑริกา แซเดียว 631114026442 บจ.ด. 72/64 01/10/2563 12,000.00 สงงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมนัดีตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

63117045469

จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาทาเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36.000. 00 บาท

36.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซ่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

พนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาทาเรือกรุงเทพ 3760500378175 นางสาววรรณเพ็ญ สดใส 36,000.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 3760500378175 นางสาววรรณเพ็ญ สดใส 631114037395 บจ.ด.76/64 01/10/2563 36,000.00 สงงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมนัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

63117055570

จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารระหวางประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21.600.00 บาท

21.600.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มิดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซ่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

พนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาทาอากาศยาน
l> 1 3411900321816 นางสาวสุกฤตา สีซวง 21,600.00

สุวรรณภูมิ (ผูโดยสารระหวางประเทศ)

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 3411900321816 นางสาวสุกฤตา สีซวง 631114056635 บจ.ด.78/64 01/10/2563 21,600.00 สงงานตามกำหนด เป็นผู้มิคุณสมนัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63127334216

จ้างจัดเก็บเอกสารและบริหารเอกสาร ของกองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

201,000.00 บาท

201,000.00 บาท

0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด 201,000.00ให้เช่าและเช่าทรัพย์สิน หรืออาคาร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด 631214254906 บจด.83/64 01/10/2563 201,000.00 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

63127333599

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,299.00 บาท

34,299.00 บาท

0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 34,299.00ให้เช่าและเช่าทรัพย์สิน หรืออาคาร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 631214254429 บจด.84/64 01/10/2563 34,299.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63097688885 

3. ช่ือโครงการ จ้างตรวจตดัข่าวจากหนังสือพิมพแ์ละเว็บไซต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 499,476.00 บาท 

5. ราคากลาง 499,476.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ตรวจตดัข่าวจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ ปีงบประมาณ พ. 

ศ. ๒๕๖๔ 
0105533120440 บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 499,476.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0105533120440 บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 631014017464 บจ.พศ.1/2564 12/10/2563 499,476.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

63107097093 

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 12,000.00 บาท 

0.23 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน ๒ เครื่อง ตั้งแต่เดือนตลุาคม 
๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 12,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

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

631014085269 บจ.พศ.2/2564 09/10/2563 12,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63097722564 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสื่อสารองค์กร จ านวน ๘ รายการ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 19,920.00 บาท 

5. ราคากลาง 19,920.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสื่อสารองค์กร จ านวน ๘ 

รายการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน 
3129900041198 นางสาวนะรารัตน์  แสนสุข 19,920.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3129900041198 นางสาวนะรารัตน์  แสนสุข 631014120418 บจ.พศ.3/2564 16/10/2563 19,920.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63097725046 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสื่อสารองค์กร จ านวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 21,990.00 บาท 

5. ราคากลาง 21,990.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสื่อสารองค์กร จ านวน ๑๑ 
รายการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน 

3120100671458 นายทวชา  เพชรบุญยัง 21,990.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120100671458 นายทวชา  เพชรบุญยัง 631014120545 บจ.พศ.4/2564 16/10/2563 21,990.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63097724924 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสื่อสารองค์กร จ านวน ๙ รายการ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 16,670.00 บาท 

5. ราคากลาง 16,670.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสื่อสารองค์กร จ านวน ๙ 

รายการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน 
1103701429135 นายธัญพิสิษฐ์  วัชรเสว ี 16,670.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1103701429135 นายธัญพิสิษฐ์  วัชรเสว ี 631014120655 บจ.พศ.5/2564 16/10/2563 16,670.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63097725152 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสื่อสารองค์กร จ านวน ๗ รายการ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 19,640.00 บาท 

5. ราคากลาง 19,640.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสื่อสารองค์กร จ านวน ๗ 
รายการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน 

1100200635767 นายชัยภัทร  เปมะวิภาต 19,640.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1100200635767 นายชัยภัทร  เปมะวิภาต 631014120824 บจ.พศ.6/2564 16/10/2563 19,640.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63097738492 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสื่อสารองค์กร จ านวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 15,900.00 บาท 

5. ราคากลาง 15,900.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสื่อสารองค์กร จ านวน ๑๐ 
รายการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน 

1129900119565 นายฐิติพันธ์ุ  มังกรงาม 15,900.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1129900119565 นายฐิติพันธ์ุ  มังกรงาม 631014124069 บจ.พศ.7/2564 16/10/2563 15,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63097722750 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสื่อสารองค์กร จ านวน ๙ รายการ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 13,800.00 บาท 

5. ราคากลาง 13,800.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสื่อสารองค์กร จ านวน ๙ 
รายการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน 

1100200581209 นางสาวเกศิน ี ใจปลื้ม 13,800.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1100200581209 นางสาวเกศิน ี ใจปลื้ม 631014124688 บจ.พศ.8/2564 16/10/2563 13,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63097722878 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสื่อสารองค์กร จ านวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 12,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 12,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสื่อสารองค์กร จ านวน ๑๐ 
รายการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน 

1449900395471 นายก้องภพ  แก้วประภา 12,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1449900395471 นายก้องภพ  แก้วประภา 631014091028 บจ.พศ.9/2564 16/10/2563 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63097722981 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบรโิภค จ านวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 12,300.00 บาท 

5. ราคากลาง 12,300.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบรโิภค 

จ านวน ๑๐ รายการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

จ านวน ๑ งาน 

1100201140125 นางสาวธัญสดุา  งอกนาวัง 12,300.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1100201140125 นางสาวธัญสดุา  งอกนาวัง 631014125517 บจ.พศ.10/2564 16/10/2563 12,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63097723588 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาเครือข่าย จ านวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 15,660.00 บาท 

5. ราคากลาง 15,660.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาเครือข่าย จ านวน ๖ 
รายการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน 

1100500375973 นางสาวชลิตา  ใจสมัคร 15,660.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1100500375973 นางสาวชลิตา  ใจสมัคร 631014125821 บจ.พศ.11/2564 16/10/2563 15,660.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63107030450 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาเครือข่าย จ านวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 17,500.00 บาท 

5. ราคากลาง 17,500.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาเครือข่าย จ านวน ๗ 

รายการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน 
3100201451348 นางสาวภควดี  เจริญทิพย ์ 17,500.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100201451348 นางสาวภควดี  เจริญทิพย ์ 631014125990 บจ.พศ.12/2564 16/10/2563 17,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63097723248 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานกลุม่พัฒนาเครือข่าย จ านวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 12,830.00 บาท 

5. ราคากลาง 12,830.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาเครือข่าย จ านวน ๖ 

รายการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน 
1440600228651 นางสาวกรัตเพชร  วงษ์ชารี 12,830.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1440600228651 นางสาวกรัตเพชร  วงษ์ชารี 631014126263 บจ.พศ.13/2564 16/10/2563 12,830.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63097723787 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบ จ านวน ๖ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 14,130.00 บาท 

5. ราคากลาง 14,130.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานกลุม่พัฒนาระบบ จ านวน ๖ รายการ 
ตั้งแต่วันท่ี ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน 

1160400160649 ทัศนีย์  มีมอญ 
 

14,130.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1160400160649 ทัศนีย์  มีมอญ 631014126669 บจ.พศ.14/2564 16/10/2563 14,130.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63097723685 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบ จ านวน ๗ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 13,700.00 บาท 

5. ราคากลาง 13,700.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบ จ านวน ๗ 
รายการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ 
รายการ 

1759900289015 นายวีรภัทร  เหล่าเขตกิจ 13,700.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1759900289015 นายวีรภัทร  เหล่าเขตกิจ 631014127630 บจ.พศ.15/2564 16/10/2563 13,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63097738334 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน ๑๐ รายการ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 26,800.00 บาท 

5. ราคากลาง 26,800.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน ๑๐ 

รายการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน 
3120101021180 นางสาวเบ็ญจมาศ  พันทว ี 26,800.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120101021180 นางสาวเบ็ญจมาศ  พันทวี 631014091104 บจ.พศ.16/2564 16/10/2563 26,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63107030319 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 15,650.00 บาท 

5. ราคากลาง 15,650.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน ๘ 
รายการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน 

1319900232483 นางสาวปิยาพัชร  สีดา 15,650.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1319900232483 นางสาวปิยาพัชร  สีดา 631014119478 บจ.พศ.17/2564 16/10/2563 15,650.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63107029885 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 13,950.00 บาท 

5. ราคากลาง 13,950.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน ๘ 
รายการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน 

3120100692111 นายสมมาตร์  หอมจ าปา 13,950.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120100692111 นายสมมาตร์  หอมจ าปา 631014119309 บจ.พศ.18/2564 16/10/2563 13,950.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63097738378 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 10,170.00 บาท 

5. ราคากลาง 10,170.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน ๘ 
รายการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน 

3100200838745 นางนวลพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง 10,170.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลทีค่ัดเลือก 

1 3100200838745 นางนวลพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง 631014119629 บจ.พศ.19/2564 16/10/2563 10,170.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63097724022 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 16,870.00 บาท 

5. ราคากลาง 16,870.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๗ รายการ 
ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน 

3640600065871 นางสาวรมดิา  ธนธนวัฒน ์ 16,870.00 

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  ธนธนวัฒน ์ 631014119800 บจ.พศ.20/2564 16/10/2563 16,870.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63107030565 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 17,750.00 บาท 

5. ราคากลาง 17,750.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๗ รายการ 

ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน 
3120300064482 นายวริทธ์ิพล  ชุนหสุวรรณ 17,750.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120300064482 นายวริทธ์ิพล  ชุนหสุวรรณ 631014119893 บจ.พศ.21/2564 16/10/2563 17,750.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63097724613 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 17,010.00 บาท 

5. ราคากลาง 17,010.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๗ รายการ 

ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน 
3671000159719 นายอาทิตย์  รุ่งรัตน ์ 17,010.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3671000159719 นายอาทิตย์  รุ่งรัตน ์ 631014119979 บจ.พศ.22/2564 16/10/2563 17,010.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63097724234 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 13,330.00 บาท 

5. ราคากลาง 13,330.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๕ รายการ 
ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน 

1103000053708 นางสาวณัชชากร  ผรณจินดา 13,330.00 

7. ผู้ทีไ่ดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1103000053708 นางสาวณัชชากร  ผรณจินดา 631014120102 บจ.พศ.23/2564 16/10/2563 13,330.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63097724139 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 12,800.00 บาท 

5. ราคากลาง 12,800.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๘ รายการ 
ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน 

1330400431101 นางสาวสุธิดา  บุตทะนา 12,800.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1330400431101 นางสาวสุธิดา  บุตทะนา 631014120172 บจ.พศ.24/2564 16/10/2563 12,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63097724352 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๑๑ รายการ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 22,200.00 บาท 

5. ราคากลาง 22,200.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน  ๑๑ 
รายการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน 

1101401982341 นางสาวภัทรภร  สุขห่วง 22,200.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1101401982341 นางสาวภัทรภร  สุขห่วง 631014120292 บจ.พศ.25/2564 16/10/2563 22,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 63107213534 

3. ช่ือโครงการ ซื้อน้ าดื่ม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 18,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 18,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

๑. น้ าดื่มเฟิสท์คลาส ขนาดบรรจุ ๑๘.๙ ลติร ราคาขวดละ 

๓๐ บาท จ านวน ๔๘๐ ขวด เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท๒. น้ า 

ดื่มเฟิสท์คลาส ขนาดบรรจุ ๖๐๐ ซีซี ราคาขวดละ ๕ บาท 

จ านวน ๗๒๐ ขวด เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 

3102000068476 ยอดน้ าดื่ม โดย น.ส.มัทนียา  ฤทธิ์มาก 18,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3102000068476 ยอดน้ าดื่ม โดย น.ส.มัทนียา  ฤทธิ์ 

มาก 

631014202084 บซ.พศ.1/2564 20/10/2563 18,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

63107238167 

ซื้อเก้าอ้ีท างานและโทรศัพท์ไรส้าย โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 42,500.00 บาท 

42,500.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

เก้าอี้นั่ง แบบมีที่เท้าแขน มีล้อเลื่อน เบาะหุ้มหนัง PVC 3120200217708 พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลาย 27,500.00 

โทรศัพท์ไรส้าย Panasonic 3120200217708 พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลาย 15,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120200217708 พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลาย 631014217784 บซ.พศ.2/2564 27/10/2563 42,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

63107237226 

ซื้อกล้องวีดีโอ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

212,200.00 บาท 

212,200.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

กล้องวีดีโอ Panasonic AG-UX180 พร้อมอุปกรณ ์ 0105550127902 บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 212,200.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0105550127902 บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเต อร์เนชั่น
แนล จ ากัด 

631014234617 บซ.พศ.3/2564 28/10/2563 212,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขที่โครงการ  63107144142 

3. ชื่อโครงการ   จ้างท างานด้านธุรการกลุ่มส่งเสริมประสานงาน คบส. เขต 2,3,5,11,12,13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  21,500 .00 บาท 

5. ราคากลาง  21.500 .00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างท างานด้านธุรการกลุ่มส่งเสริมประสานงาน คบส. เขต 
2,3,5,11,12,13 

3129900227445 นางสาวประภาพร แป้มกลม 

 

21,500.00 

 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษี 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3129900227445 นางสาวประภาพร แป้นกลม 631014105147 คบ.จ.1/2564 1 ตค. 63 21,500.00 ส่งงานครบถ้วน ผู้มีประสบการ์เหมาะสม
ลักษณะงาน 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  63107143542 

3. ชื่อโครงการ   จ้างท างานด้านพัสดุการจัดซื้อ/จัดจ้าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  14,500 .00 บาท 

5. ราคากลาง  14.500 .00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างท างานด้านพัสดุการจัดซื้อ/จัดจ้าง   3100203228263 นางสาวพิไลพร อ่ าอ่อน 

 

14,500 

 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษี 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100203228263 นางสาวพิไลพร อ่ าอ่อน 631014104562 คบ.จ.2/2564 1 ตค. 63 14,500.00 ส่งงานครบถ้วน ผู้มีประสบการ์เหมาะสม
ลักษณะงาน 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  63107151101 

3. ชื่อโครงการ   จ้างท างานด้านการเจ้าหน้าที่และเบิกจ่ายค่าตอบทน พ.ต.ส. และค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  11,000 .00 บาท 

5. ราคากลาง  11.000 .00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างท างานด้านการเจ้าหน้าที่และเบิกจ่ายค่าตอบทน พ.ต.ส. และ
ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติ   

3129900365147 นางจิตติมา สุขเสนนาน 

 

11,000 

 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษี 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3129900365147 นางจิตติมา สุขแสนนาน 631014110973 คบ.จ.3/2564 1 ตค. 63 11,000.00 ส่งงานครบถ้วน ผู้มีประสบการ์เหมาะสม
ลักษณะงาน 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  63107150728 

3. ชื่อโครงการ   จ้างท างานด้านสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  10,000 .00 บาท 

5. ราคากลาง  10.000 .00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างท างานด้านสารบรรณ  1800200001532 นางสาวชุติมา คักธิก 

 

10,000 

 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษี 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1800200001532 นางสาวชุติมา คักธิก 

 
631014110260 คบ.จ.4/2564 1 ตค. 63 10,000.00 ส่งงานครบถ้วน ผู้มีประสบการ์เหมาะสม

ลักษณะงาน 
 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  63107157445 

3. ชื่อโครงการ   จ้างท างานด้านธุรการกลุ่มส่งเสริมประสานงาน คบส. เขต 1,4,6,8,9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  11,000 .00 บาท 

5. ราคากลาง  11,000 .00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างท างานด้านธุรการกลุ่มส่งเสริมประสานงาน คบส. เขต 
1,4,6,8,9,10 

1309801295142 นางสาวนวพรพรรณ บุญแท้ 
 

11,000 

 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษี 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1309801295142 นางสาวนวพรพรรณ บุญแท้ 
 

631014114961 คบ.จ.5/2564 1 ตค. 63 11,000.00 ส่งงานครบถ้วน ผู้มีประสบการ์เหมาะสม
ลักษณะงาน 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  63107142467 

3. ชื่อโครงการ   จ้างท างานด้านพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  15,900 .00 บาท 

5. ราคากลาง  15,900 .00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างท างานด้านพนักงานขับรถยนต์ 3100502908983 นายส าราญ ขุนเอม 

 

15,900 

 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษี 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100502908983 นายส าราญ  ขุนเอม 631014104019 คบ.จ.6/2564 1 ตค. 63 15,900.00 ส่งงานครบถ้วน ผู้มีประสบการ์เหมาะสม
ลักษณะงาน 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  63107141691 

3. ชื่อโครงการ   จ้างท างานด้านประสานงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถาประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  15,800 .00 บาท 

5. ราคากลาง  15,800 .00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างท างานด้านประสานงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถา
ประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 

3120101108234 น.ส.ธีมานันท์ กุหลาบเพ็ชรทอง 

 

15,800 

 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษี 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120101108234 น.ส.ธีมานันท์ กุหลาบเพ็ชรทอง 

 
631014103332 คบ.จ.7/2564 1 ตค. 63 15,800.00 ส่งงานครบถ้วน ผู้มีประสบการ์เหมาะสม

ลักษณะงาน 
 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  63107290479 

3. ชื่อโครงการ   จ้างท างานด้านวิเคราะห์ประมวลข้อมูลเรื่องร้องและเรื่องเฝ้าระวัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  11,600 .00 บาท 

5. ราคากลาง  11,600 .00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างท างานด้านวิเคราะห์ประมวลข้อมูลเรื่องร้องและเรื่องเฝ้าระวัง   3120600821386 นางสาวอรอุมา สีอ่อน 

 

11,600 

 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษี 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120600821386 นางสาวอรอุมา สีอ่อน 

 
631014213273 คบ.จ.8/2564 1 ตค. 63 11,600.00 ส่งงานครบถ้วน ผู้มีประสบการ์เหมาะสม

ลักษณะงาน 
 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  63107165817 

3. ชื่อโครงการ   จ้างท างานด้านงบประมาณตามโครงการที่ได้รับจัดสรร ปี2564 และจัดท าระบบการจัดซื้อการจัดจ้างภาครัฐ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  25,500 .00 บาท 

5. ราคากลาง  25,500 .00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างท างานด้านวิเคราะห์ประมวลข้อมูลเรื่องร้องและเรื่องเฝ้าระวัง   3760100394262 นางสาวไพรินทร์ โสภณ 

 

25,500 

 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษี 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3760100394262 นางสาวไพรินทร์ โสภณ  631014121210 คบ.จ.9/2564 1 ตค. 63 25,500.00 ส่งงานครบถ้วน ผู้มีประสบการ์เหมาะสม
ลักษณะงาน 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  63107157687 

3. ชื่อโครงการ   จ้างท างานด้านบริหารจัดการ ดูแลผู้ใช้งานระบบ ข้อมูลสารสนเทศของเขตบริการสุขภาพและระบบสารสนเทศฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  15,520 .00 บาท 

5. ราคากลาง  15,520 .00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างท างานด้านบริหารจัดการ ดูแลผู้ใช้งานระบบ ข้อมูลสารสนเทศ
ของเขตบริการสุขภาพและระบบสารสนเทศฯ   

1579900718252 นายนราธิป ไชยราช 15,520 

 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษี 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1579900718252 นายนราธิป ไชยราช  631014115369 คบ.จ.10/2564 1 ตค. 63 15,520.00 ส่งงานครบถ้วน ผู้มีประสบการ์เหมาะสม
ลักษณะงาน 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  63107186224 

3. ชื่อโครงการ   จ้างท างานด้านการจัดการข้อมูลผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากส่วนภูมิภาค  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  20,500 .00 บาท 

5. ราคากลาง  20,500 .00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างท างานด้านการจัดการข้อมูลผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะจากส่วนภูมิภาค   

1779800051483 นางสาวระวีวรรณ ปรานพรม 20,500 

 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษี 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1779800051483 นางสาวระวีวรรณ ปรานพรม 631014136294 คบ.จ.11/2564 1 ตค. 63 20,500.00 ส่งงานครบถ้วน ผู้มีประสบการ์เหมาะสม
ลักษณะงาน 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  63107187511 

3. ชื่อโครงการ   จ้างท างานด้านประเมินคุณภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  15,970 .00 บาท 

5. ราคากลาง  15,970 .00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างท างานด้านประเมินคุณภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   1331000195894 นางสาวศิริกัลยา กระสังข์ 15,970 

 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษี 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1331000195894 นางสาวศิริกัลยา กระสังข์ 631014136745 คบ.จ.12/2564 1 ตค. 63 15,970.00 ส่งงานครบถ้วน ผู้มีประสบการ์เหมาะสม
ลักษณะงาน 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  63107158549 

3. ชื่อโครงการ   จ้างท างานด้านบริหารจัดการก ากับตัวชี้วัดงาน คบส.   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  17,120 .00 บาท 

5. ราคากลาง  17,120 .00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างท างานด้านบริหารจัดการก ากับตัวชี้วัดงาน คบส.    1709900908670 นางสาวภารดี กลีบจอหอ 17,120 

 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษี 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1709900908670 นางสาวภารดี กลีบจอหอ 631014116513 คบ.จ.13/2564 1 ตค. 63 17,120.00 ส่งงานครบถ้วน ผู้มีประสบการ์เหมาะสม
ลักษณะงาน 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  63107160122 

3. ชื่อโครงการ   จ้างท างานด้านควบคุมครุภัณฑ์   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  15,000 .00 บาท 

5. ราคากลาง  15,000 .00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างท างานด้านควบคุมครุภัณฑ์    3110400607798 นางสารภี บุญมี 15,000 

 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษี 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3110400607798 นางสารภี บุญมี  631014117142 คบ.จ.14/2564 1 ตค. 63 15,000.00 ส่งงานครบถ้วน ผู้มีประสบการ์เหมาะสม
ลักษณะงาน 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  63107160122 

3. ชื่อโครงการ   จ้างท างานด้านควบคุมครุภัณฑ์   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  15,000 .00 บาท 

5. ราคากลาง  15,000 .00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างท างานด้านควบคุมครุภัณฑ์    3110400607798 นางสารภี บุญมี 15,000 

 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษี 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3110400607798 นางสารภี บุญมี   คบ.จ.14/2564 1 ตค. 63 15,000.00 ส่งงานครบถ้วน ผู้มีประสบการ์เหมาะสม
ลักษณะงาน 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  63107384763 

3. ชื่อโครงการ   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 2 เครื่อง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  7,000.00 บาท 

5. ราคากลาง  7,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 2 เครื่อง    0105513004762 บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จ ากัด 7,000.00 

 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษี 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0105513004762 บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จ ากัด 631014284781 คบ.จ.15/2564 1 ตค. 63 7,000.00 ส่งงานครบถ้วน ผู้มีประสบการ์เหมาะสม
ลักษณะงาน 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  63107143542 

3. ชื่อโครงการ   ซื้อน้ าดื่นส าหรับบริโภค   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  9,975.00 บาท 

5. ราคากลาง  9,975.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 น้ าดื่ม     0994000158378 โรงงาน ต้นน้ า  9,975.00 

 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษี 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000158378 โรงงาน ต้นน้ า 631014104562 คบ.ซ.1/2564 1 ตค. 63 9,975.00 จัดท าสัญญา/PO 
แล้ว 

ไม่เกินราคาท่ีก าหนดและ
ตรงตามวัตถุระสงค์ของ
การใช้งาน 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2.เลขท่ีโครงการ  63107369069 

3. ชื่อโครงการ   จัดซ้ือครุภัณฑ์ลงทุน(เก้าอ้ีท างาน 17 ตัว)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  50,830.00 บาท 

5. ราคากลาง  50,830.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราค มีดังนี้  

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จัดซื้อครุภัณฑ์ลงทุน(เก้าอ้ีท างาน 17 ตัว)    0107561000226 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

50,830.00 

 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษี 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ E-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน  สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0107561000226 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ 
จ ากัด (มหาชน) 

631014272220 คบ.ซ.2/2564 22 ตค. 63 50,830.00 ส่งงานครบถ้วน ไม่เกินราคาท่ีก าหนดและ
ตรงตามวัตถุระสงค์ของ
การใช้งาน 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117132004

จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0123546000225 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย 12,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0123546000225 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส

ซัพพลาย

631114145064 บจส.1/2564 01/10/2563 12,000.00 ส่งงานล่าช้ากว่า

กำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107232748

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนางสาววิลาวรรณ แดนสลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,750.00 บาท

15,750.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1670700241836 นางสาววิลาวรรณ แดนสลัด 15,750.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1670700241836 นางสาววิลาวรรณ แดนสลัด 631014170030 บจส.2/2564 01/10/2563 15,750.00 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

63107173730

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนางสาวสุนิสา ตรีภพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,750.00 บาท

15,750.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1102001667539 นางสาวสุนิสา ตรีภพ 15,750.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102001667539 นางสาวสุนิสา ตรีภพ 631014168392 บจส.2/2564 01/10/2563 15,750.00 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

63107173847

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนางสาวรมณีย์ กระแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1539900512433 นางสาวรมณีย์ กระแซง 15,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1539900512433 นางสาวรมณีย์ กระแซง 631014172539 บจส.4/2564 01/10/2563 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

63107173923

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนางสาวฉันทนา แสวงผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,530.00 บาท

29,530.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1101400628536 นางสาวฉันทนา แสวงผล 29,530.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101400628536 นางสาวฉันทนา แสวงผล 631014171257 บจส.5/2564 01/10/2563 29,530.00 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

63107174147

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนางสาวพิชชาพร ลิ้มประไพพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1102700629547 นางสาวพิชชาพร ลิ้มประไพพงษ์ 15,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102700629547 นางสาวพิชชาพร ลิ้มประไพพงษ์ 631014173434 บจส.6/2564 01/10/2563 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

63107174228

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนางสาวชุติมา หุณเวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,320.00 บาท

24,320.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3220100092058 นางสาวชุติมา หุณเวช 24,320.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3220100092058 นางสาวชุติมา หุณเวช 631014174010 บจส.7/2564 01/10/2563 24,320.00 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

63107174316

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนายมนัส คัมภิรานนท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,550.00 บาท

11,550.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3101403396331 นายมนัส คัมภิรานนท์ 11,550.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101403396331 นายมนัส คัมภิรานนท์ 631014175099 บจส.8/2564 01/10/2563 11,550.00 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

63107174388

จ้างเหมาปฏิบัติงานของพจนาลัย กงวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,330.00 บาท

22,330.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1411200060240 นางสาวพจนาลัย กงวงศ์ 22,330.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1411200060240 นางสาวพจนาลัย กงวงศ์ 631014175641 บจส.9/2564 01/10/2563 22,330.00 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

63107174468

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนางสาวกัลยกร สิทธิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,140.00 บาท

19,140.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1550900034941 นางสาวกัลยกร สิทธิการ 19,140.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1550900034941 นางสาวกัลยกร สิทธิการ 631014175902 บจส.10/2564 01/10/2563 19,140.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107174561

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนางสาวพจวรรณ ชโลธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,940.00 บาท

23,940.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1700400021741 นางสาวพจวรรณ ชโลธร 23,940.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400021741 นางสาวพจวรรณ ชโลธร 631014178343 บจส.11/2564 01/10/2563 23,940.00 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

63107174653

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนางสาวจันทนา บรรจงเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,460.00 บาท

28,460.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100903318061 นางสาวจันทนา บรรจงเกตุ 28,460.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100903318061 นางสาวจันทนา บรรจงเกตุ 631014178854 บจส.12/2564 01/10/2563 28,460.00 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

63107174711

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนางสาวมัชฌมาภรณ์ สุขพัฒน์ธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,540.00 บาท

17,540.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1149900190472 นางสาวมัชฌมาภรณ์ สุขพัฒณ์ธี 17,540.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1149900190472 นางสาวมัชฌมาภรณ์ สุขพัฒณ์ธี 631014179403 บจส.13/2564 01/10/2563 17,540.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107174753

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนางสาวนันทิกานต์ หนูเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,750.00 บาท

15,750.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1801100138821 นางสาวนันทิกานต์ หนูเนียม 15,750.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1801100138821 นางสาวนันทิกานต์ หนูเนียม 631014180051 บจส.14/2564 01/10/2563 15,750.00 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

63107174793

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนายพิศณุพงษื กาละพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,280.00 บาท

14,280.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1331000199962 นายพิศณุพงษ์ กาละพันธ์ 14,280.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1331000199962 นายพิศณุพงษ์ กาละพันธ์ 631014180792 บจส.15/2564 01/10/2563 14,280.00 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

63107174844

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนางสาวทิพวรรณ ฟักเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,650.00 บาท

13,650.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1729900293781 นางทิพวรรณ ฟักเงิน 13,650.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1729900293781 นางทิพวรรณ ฟักเงิน 631014181467 บจส.16/2564 01/10/2563 13,650.00 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

63107174880

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1101800645497 นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน 13,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101800645497 นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน 631014182131 บจส.17/2564 01/10/2563 13,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107174905

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนางสาวจุไรรัตน์ บุญสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,190.00 บาท

20,190.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1101000002281 นางสาวจุไรรัตน์ บุญสวน 20,190.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101000002281 นางสาวจุไรรัตน์ บุญสวน 631014184173 บจส.18/2564 01/10/2563 20,190.00 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

63107174924

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนายธีรยุทธ ผ่องฉวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,230.00 บาท

18,230.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

5101500018791 นายธีรยุทธ ผ่องฉวี 18,230.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5101500018791 นายธีรยุทธ ผ่องฉวี 631014184460 บจส.19/2564 01/10/2563 18,230.00 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

63107174946

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนายกิตติวิสุทธิ์ ประทีปะจิตติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,280.00 บาท

12,280.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3101700584883 นายกิตติวิสุทธิ์ ประทีปะจิตติ 12,280.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101700584883 นายกิตติวิสุทธิ์ ประทีปะจิตติ 631014184955 บจส.20/2564 01/10/2563 12,280.00 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

63107174961

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนายพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,060.00 บาท

11,060.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1103700839038 นายพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคำ 11,060.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700839038 นายพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคำ 631014185487 บจส.21/2564 01/10/2563 11,060.00 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

63107174991

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนายณัฏฐพล ยอดดำเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,470.00 บาท

11,470.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3101400642217 นายณัฏฐพล ยอดดำเนิน 11,470.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101400642217 นายณัฏฐพล ยอดดำเนิน 631014186078 บจส.22/2564 01/10/2563 11,470.00 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

63107175015

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนางสาวพรทิพย์ ด้วงจาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,720.00 บาท

25,720.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1120100015643 นางสาวพรทิพย์ ด้วงจาด 25,720.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120100015643 นางสาวพรทิพย์ ด้วงจาด 631014186602 บจส.23/2564 01/10/2563 25,720.00 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

63107175030

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนางสาวจิราพร เฉลียงพจน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,800.00 บาท

28,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3750200414133 นาสาวจิราพร เฉลียงพจน์ 28,800.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750200414133 นาสาวจิราพร เฉลียงพจน์ 631014187122 บจส.24/2564 01/10/2563 28,800.00 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

63107175051

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนางสาวสุวรรณ์ณีย์ ผันผิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,370.00 บาท

28,370.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3500600157687 นางสาวสุวรรณ์ณีย์ ผันผิน 28,370.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3500600157687 นางสาวสุวรรณ์ณีย์ ผันผิน 631014187924 บจส.25/2564 01/10/2563 28,370.00 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

63117228416

จ้างเช่าสถานที่จัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,280.00 บาท

25,280.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด 25,280.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด 631114192474 บจส.26/2564 01/10/2563 25,280.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107225268

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวชิดหทัย ต่ายจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,700.00 บาท

16,700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1179900303901 นางสาวชิดหทัย ต่ายจันทร์ 16,700.00การจ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวชิดหทัย ต่ายจันทร์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1179900303901 นางสาวชิดหทัย ต่ายจันทร์ 631014164637 บจส.27/2564 01/10/2563 16,700.00 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

63107226171

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวกุลรัตน์ บัวชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1669900329816 นางสาวกุลรัตน์ บัวชุม 15,000.00จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวกุลรัตน์ บัวชุม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1669900329816 นางสาวกุลรัตน์ บัวชุม 631014165259 บจส.28/2564 01/10/2563 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

63107158003

จ้างขอจ้างเหมาปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิษฐ์ณพิชญ์ สีตบุตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,470.00 บาท

24,470.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3120101289433 นางสาวศิษฐ์ณพิชญ์ สีตบุตร 24,470.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101289433 นางสาวศิษฐ์ณพิชญ์ สีตบุตร 631014115396 บจส. 29/2564 01/10/2563 24,470.00 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

63107157043

จ้างขอจ้างเหมาปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,210.00 บาท

19,210.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3120100843551 นางสาววีรวรรณ บุญประกอบ 19,210.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100843551 นางสาววีรวรรณ บุญประกอบ 631014114943 บจส. 30/2564 01/10/2563 19,210.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107160067

จ้างขอจ้างเหมาปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิรภัสสร รอดทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,100.00 บาท

23,100.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3120100581203 นางสาวศิรภัสสร รอดทอง 23,100.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100581203 นางสาวศิรภัสสร รอดทอง 631014116990 บจส. 31/2564 01/10/2563 23,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107162591

จ้างขอจ้างเหมาปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ์ วันอุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,200.00 บาท

22,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

5100500016089 นางสาวจิราภรณ์ วันอุ่น 22,200.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5100500016089 นางสาวจิราภรณ์ วันอุ่น 631014119466 บจส. 32/2564 01/10/2563 22,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107234051

จ้างจ้างเหมาปฎิบัติงาน นางสาวจตุพร ศรีพฤทธิ์เกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,580.00 บาท

21,580.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3670500185904 นางจตุพร ศรีพฤทธิ์เกียรติ 21,580.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670500185904 นางจตุพร ศรีพฤทธิ์เกียรติ 631014171906 บจส. 33/2564 01/10/2563 21,580.00 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

63107212575

จ้างจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ จันไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,750.00 บาท

15,750.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100200991997 นางสาวศิริวรรณ จันไทย 15,750.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200991997 นางสาวศิริวรรณ จันไทย 631014155529 บจส. 34/2564 01/10/2563 15,750.00 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

63107158468

จ้างขอจ้างเหมาปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนันนภัส ใจจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,750.00 บาท

15,750.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1103701697555 นางสาวนันนภัส ใจจิต 15,750.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701697555 นางสาวนันนภัส ใจจิต 631014115830 บจส. 35/2564 01/10/2563 15,750.00 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

63107161701

จ้างขอจ้างเหมาปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ งามวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,700.00 บาท

16,700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1139900052215 นางสาวเบญจวรรณ งามวรรณ 16,700.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1139900052215 นางสาวเบญจวรรณ งามวรรณ 631014118335 บจส. 36/2564 01/10/2563 16,700.00 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

63107160803

จ้างขอจ้างเหมาปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1669900191911 นางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ 18,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1669900191911 นางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ 631014117669 บจส. 37/2564 01/10/2563 18,000.00 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

63107159149

จ้างขอจ้างเหมาปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมัณธริดา จิ๋วสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1760100078551 นางสาวมัณธริดา จิ๋วสุข 16,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1760100078551 นางสาวมัณธริดา จิ๋วสุข 631014116450 บจส. 38/2564 01/10/2563 16,000.00 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

63107157684

ขอจ้างเหมาปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสนาน คราประยูร

11,440.00 บาท

11,440.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3130100360185 นายสนาน คราประยูร 11,440.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3130100360185 นายสนาน คราประยูร 631014115132 บจส. 39/2564 01/10/2563 11,440.00 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

63107153262

จ้างขอจ้างเหมาปฎิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายเอกชัย เริงสมทุร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,300.00 บาท

10,300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1209900007791 นายเอกชัย เริงสมุทร 10,300.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1209900007791 นายเอกชัย เริงสมุทร 631014114088 บจส.40/2564 01/10/2563 10,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107223298

จ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,740.00 บาท

18,740.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1849900127189 นางสาวธันยทิพย์ ชยานันท์ 18,740.00จ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1849900127189 นางสาวธันยทิพย์ ชยานันท์ 631014164121 บจส.41/2564 01/10/2563 18,740.00 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

63107222949

จ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,160.00 บาท

29,160.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3341900096317 นางสาวสลักจิต สืบอาษา 29,160.00การจ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3341900096317 นางสาวสลักจิต สืบอาษา 631014162520 บจส.42/2564 01/10/2563 29,160.00 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

63107223190

จ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3101402251096 นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล 50,000.00จ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101402251096 นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล 631014162623 บจส.43/2564 01/10/2563 50,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107174611

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนายนายกิตติทัศน์  พูลสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,710.00 บาท

19,710.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3101501904764 นายกิตติทัศน์  พูลสวัสดิ์ 19,710.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101501904764 นายกิตติทัศน์  พูลสวัสดิ์ 631014166978 บจส.44/2564 01/10/2563 19,710.00 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

63107172794

จ้างเหมาปฏิบัติงานของนายกวีวัฒน์  กันทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,450.00 บาท

9,450.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1551000044886 นายกวีวัฒน์ กันทา 9,450.00เหมาปฏิบัติงานของนายกวีวัฒน์  กันทา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1551000044886 นายกวีวัฒน์ กันทา 631014167465 บจส.45/2564 01/10/2563 9,450.00 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

63107047558

จ้างจ้างเปลี่ยนหม้อน้ำรถยนต์ ทะเบียน นง 6618 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,645.60 บาท

8,645.60 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3120100643080 ร้านสินเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 8,645.60จ้างเปลี่ยนหม้อน้ำรถยนต์ ทะเบียน นง 6618 นนทบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100643080 ร้านสินเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 631014053992 บจส.46/2564 02/10/2563 8,645.60 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117131562

ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

30.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3102000068476 ร้านยอดน้ำดื่ม 12,000.00น้ำดื่ม(50.20.23.01 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102000068476 ร้านยอดน้ำดื่ม 631114144522 บซส. 1/2564 01/10/2563 12,000.00 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 ประกาศราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 
4. งบประมาณ 2,800.00 บาท 
5. ราคากลาง 2,800.00บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

3100400789039 กิจทวีทรัพย์ 2,800.00 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษีอากร 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา/
ใบสั่งซ้ือ 

วันที่ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100400789039 กิจทวีทรัพย์ - บซส.
2/2564 

12/10/2563 2,800.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนด 

 
 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107176314

ชุดไมโครโฟน

264,664.50 บาท

264,664.50 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105560075301 บริษัท ฟูลริชไลท์ จำกัด 264,664.50
ไมโครโฟนชุดประชุมแบบมีสาย (52.16.15.20 -000004)

[แบบอนาล็อก,ผู้เข้าร่วมประชุม,200Hz-12.5KHz  ฯลฯ]

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105560075301 บริษัท ฟูลริชไลท์ จำกัด 631014130714 บซส. 3/2564 12/10/2563 264,664.50 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107180343

จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10,000.00เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน)

631014131579 บจ.ว.1/2564 02/10/2563 10,000.00 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

63107172414

จ้างปฎิบัติงานให้คำปรึกษาด้านการขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,380.00 บาท

15,380.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1139900172903 นางสาวสุรางค์  โอนอ่อน 15,380.00
ปฎิบัติงานให้คำปรึกษาด้านการขึ้นทะเบียนและการขอ

อนุญาตวัตถุอันตราย   เดือนตุลาคม  2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1139900172903 นางสาวสุรางค์  โอนอ่อน 631014126037 บจ.ว.2/2564 02/10/2563 15,380.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107178915

จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,210.00 บาท

18,210.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3540300298323 นางสาวดารุณี จิตประสาน 18,210.00
ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย เดือน

ตุลาคม 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3540300298323 นางสาวดารุณี จิตประสาน 631014130724 บจ.ว.3/2564 02/10/2563 18,210.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107140640

จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,600.00 บาท

12,600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1529900525802 นางสาวมัลลิกา  กันทา 12,600.00
ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย เดือน

ตุลาคม 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900525802 นางสาวมัลลิกา  กันทา 631014103732 บจ.ว.4/2564 02/10/2563 12,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107167519

จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,040.00 บาท

12,040.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100800797831 นายวันชัย  แก้วด้วง 12,040.00
ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย

เดือนตุลาคม 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800797831 นายวันชัย  แก้วด้วง 631014122589 บจ.ว.5/2564 02/10/2563 12,040.00 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

63107108766

จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,360.00 บาท

9,360.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100200140997 นางสาววชิราพร  เครือวงค์ปิง 9,360.00
ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย เดือน

ตุลาคม 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200140997 นางสาววชิราพร  เครือวงค์ปิง 631014079146 บจ.ว.6/2564 02/10/2563 9,360.00 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

63107177485

จ้างปฏิบัติงานพนักงานรถยนต์ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,960.00 บาท

15,960.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3101900769241 นายนุ   เขียวสอาด 15,960.00
ปฏิบัติงานพนักงานรถยนต์ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย เดือน

ตุลาคม 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101900769241 นายนุ   เขียวสอาด 631014129803 บจ.ว.7/2564 02/10/2563 15,960.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107105838

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มพัมนาระบบวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,000.00 บาท

14,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1560600079035 นางสาวฐิติพร  ไชยศรี 14,000.00
ปฏิบัติงานกลุ่มพัมนาระบบวัตถุอันตราย เดือนตุลาคม

2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560600079035 นางสาวฐิติพร  ไชยศรี 631014077139 บจ.ว.8/2564 02/10/2563 14,000.00 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

63107168118

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,110.00 บาท

18,110.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1560100246731 นางสาวเกศินี  วงศ์ไชย 18,110.00
ปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบวัตถุอันตราย เดือนตุลาคม

2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560100246731 นางสาวเกศินี  วงศ์ไชย 631014123132 บจ.ว.9/2564 02/10/2563 18,110.00 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

63107169246

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,000.00 บาท

14,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3120100113285 นางสาวเกศินี  กระสา 14,000.00
ปฏิบัติงานกลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย  เดือน

ตุลาคม 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100113285 นางสาวเกศินี  กระสา 631014123906 บจ.ว.10/2564 02/10/2563 14,000.00 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

63107170693

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,530.00 บาท

20,530.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1560300182434 นางสาวพรรณรัตน์  ขุนมิน 20,530.00
ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด

เดือน ตุลาคม 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560300182434 นางสาวพรรณรัตน์  ขุนมิน 631014125380 บจ.ว.11/2564 02/10/2563 20,530.00 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

63107110294

จ้างปฏิบัติงานกลุมกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1929900392876 นายวีโกวิท ค้าไกล 25,000.00
ปฏิบัติงานกลุมกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด

เดือนตุลาคม 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1929900392876 นายวีโกวิท ค้าไกล 631014095717 บจ.ว.12/2564 02/10/2563 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

63107119055

จ้างปฎิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,450.00 บาท

15,450.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1449900385670 นางสาวกัตติกา  ไชยคำภา 15,450.00
ปฎิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด

เดือนตุลาคม 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1449900385670 นางสาวกัตติกา  ไชยคำภา 631014086650 บจ.ว.13/2564 02/10/2563 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

63107121613

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,380.00 บาท

15,380.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1560100388039 นางสาวสุปรียา  ใจกว้าง 15,380.00
ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด

เดือน ตุลาคม 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560100388039 นางสาวสุปรียา  ใจกว้าง 631014088628 บจ.ว.14/2564 02/10/2563 15,380.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107131532

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1103701321717 นางสาวธันยพร  จันนามอม 25,000.00ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701321717 นางสาวธันยพร  จันนามอม 631014096155 บจ.ว. 15/2564 02/10/2563 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

63107137756

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,210.00 บาท

18,210.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3120600111389 นางสาวณัฐณิชา  วงษ์คำภา 18,210.00
ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด

เดือนตุลาคม 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120600111389 นางสาวณัฐณิชา  วงษ์คำภา 631014100412 บจ.ว.16/2564 02/10/2563 18,210.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107103532

จ้างปฎิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,890.00 บาท

12,890.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1330800002054 นางสาวณัฐณิชา  นวลแสง 12,890.00
ปฎิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด

เดือนตุลาคม 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330800002054 นางสาวณัฐณิชา  นวลแสง 631014076184 บจ.ว.17/2564 02/10/2563 12,890.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107130674

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,360.00 บาท

122,360.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1103701083107 นางสาวศศิวรรณ  เสาเสริมศรี 12,360.00
ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด

เดือนตลุาคม 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701083107 นางสาวศศิวรรณ  เสาเสริมศรี 631014095587 บจ.ว.18/2564 02/10/2563 12,360.00 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

63107176315

ปฏิบัติงานตรวจรับคำขอและการให้คำแนะนำด้านการขออนุญาตวัตถุอันตราย

14,500.00 บาท

14,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1103700062254 นางสาวกัลยดา  ยิ่งวัฒนไกร 14,500.00
ปฏิบัติงานตรวจรับคำขอและการให้คำแนะนำด้านการขอ

อนุญาตวัตถุอันตราย  เดือนตุลาคม  2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700062254 นางสาวกัลยดา  ยิ่งวัฒนไกร 631014128931 บจ.ว.19/2564 02/10/2563 14,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107134321

จ้างปฏิบัติงานตรวจรับคำขอและการให้คำแนะนำด้านการขออนุญาตวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,500.00 บาท

14,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1710500301192 นางสาวกาญจมล   จำปาสัก 14,500.00
ปฏิบัติงานตรวจรับคำขอและการให้คำแนะนำด้านการขอ

อนุญาตวัตถุอันตราย เดือนตุลาคม 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1710500301192 นางสาวกาญจมล   จำปาสัก 631014098085 บจ.ว.20/2564 02/10/2563 14,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107160515

จ้างตรวจรับคำขอและการให้คำแนะนำด้านการขออนุญาตวัตถุอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,000.00 บาท

14,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1490700052806 นางสาวจิรารัตน์  สมสวย 14,000.00
ตรวจรับคำขอและการให้คำแนะนำด้านการขออนุญาตวัตถุ

อันตราย เดือนตุลาคม 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1490700052806 นางสาวจิรารัตน์  สมสวย 631014120237 บจ.ว.21/2564 02/10/2563 14,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1   หน่วยงาน  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 

 

2.  เลขที่โครงการ - 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างถ่ายเอกสาร 
4.  งบประมาณ             4,982.40  บาท 
5.  ราคากลาง               4,982.40  บาท 
6.  รายชื่อผุ้เสนอราคา  มีดังนี้ 

 

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผุ้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
จ้างถ่ายเอกสาร 2,076 ชุด 3420500317403 ดับเบ้ิลยู.ที.ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ 4,982.40 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-Gp 

เลขทีส่ัญญา /  
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3420500317403 ดับเบ้ิลยู.ที.ก็อปป้ี  
เซน็เตอร์ 

- บจ.ว.22/2564 14/10/2563 4,982.40 ส่งมอบงาน
ครบสมบูรณ์ 

ราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ 

 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107292094

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,029.00 บาท

5,029.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 5,029.00ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 631014214525 บจ.ว.24/2564 22/10/2563 5,029.00 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

63107288976

ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,500.00 บาท

7,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3102000068476 ร้านยอดน้ำดื่ม 7,500.00น้ำดื่มบริโภค ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102000068476 ร้านยอดน้ำดื่ม 631014212886 บซ.ว.1/2564 02/10/2563 7,500.00 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

63107291726

ซื้อเก้าอี้ทำงาน 16 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

88,000.00 บาท

73,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100400789039 กิจทวีทรัพย์ 73,200.00เก้าอี้ทำงาน 16 ตัว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100400789039 กิจทวีทรัพย์ 631014215621 บซ.ว.2/2564 14/10/2563 73,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก





























































ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107330546

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

42,000.00 บาท

0245547000297 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด 42,000.00เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ประจำปีงบประมาณ 25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0245547000297
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี

จำกัด
631114165841 บจ.สมพ.1/2564 02/10/2563 42,000.00 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

63107275205

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,630.00 บาท

15,630.00 บาท

3450101209097 น.ส.โสภาวรรณ ธุระกิจ 15,630.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจาก

สมุนไพรและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450101209097 น.ส.โสภาวรรณ ธุระกิจ 631014201338 บจ.สมพ.2/2564 02/10/2563 15,630.00 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

63107276180

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

1471100150522 นางสาวมลิณี ถากงตา 12,000.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียน

ตำรับยาสมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1471100150522 นางสาวมลิณี ถากงตา 631014201777 บจ.สมพ.3/2564 02/10/2563 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107276780

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,380.00 บาท

17,380.00 บาท

3120101732639 น.ส.รุ่งทิวา ฟองลาที 17,380.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียน

ตำรับยาสมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101732639 น.ส.รุ่งทิวา ฟองลาที 631014202294 บจ.สมพ.4/2564 02/10/2563 17,380.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107277569

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอ

ตามบันทึกข้อ บกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18,460.00 บาท

18,460.00 บาท

1909800617175 นายอัฐขะวิญ ชุติจิรัฐิติกาล 18,460.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมิน

คำขอ ตามบันทึกข้อ บกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800617175 นายอัฐขะวิญ ชุติจิรัฐิติกาล 631014202895 บจ.สมพ.5/2564 02/10/2563 18,460.00 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

63107282925

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอ

ตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19,320.00 บาท

19,320.00 บาท

1920400135434 น.ส.จุฑารัตน์ วังชนะชัย 19,320.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับ

ประเมินคำขอ ตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1920400135434 น.ส.จุฑารัตน์ วังชนะชัย 631014207104 บจ.สมพ.6/2564 02/10/2563 19,320.00 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

63107282938

จ้างเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

1229900446433 นางสาวเบญจรัตน์ กระแสฉัตร 16,000.00จัดจ้างเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1229900446433 นางสาวเบญจรัตน์ กระแสฉัตร 631014207122 บจ.สมพ.7/2564 02/10/2563 16,000.00 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

63107282960

จ้างเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

1100702119765 นางสาวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง 16,000.00จัดจ้างเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100702119765 นางสาวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง 631014207132 บจ.สมพ.8/2564 02/10/2563 16,000.00 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

63107282977

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ

และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1103600032345 นางสาวจอมวธู พูลทรัพย์ 15,000.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมิน

คำขอตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103600032345 นางสาวจอมวธู พูลทรัพย์ 631014207153 บจ.สมพ.9/2564 02/10/2563 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

63107220059

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ ความถูกต้องของคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอ

ตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1103700922059 นางสาวพัชฌา ลีลางามวงศา 15,000.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับ

ประเมินคำขอ ตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700922059 นางสาวพัชฌา ลีลางามวงศา 631014160641
บจ.สมพ.

10/2564
02/10/2563 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

63107221326

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอ

ตามบันทึกข้อ บกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1700400242585 นางสาวขวัญเรือน แสงไข่ 15,000.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมิน

คำขอ ตามบันทึกข้อ บกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400242585 นางสาวขวัญเรือน แสงไข่ 631014200575
บจ.สมพ.

11/2564
02/10/2563 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

63107282999

จ้างดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตาม พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1103701454458 นางสาวศิริทิพย์ ทองสมุทร 15,000.00
จัดจ้างดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตาม พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ใน

ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701454458 นางสาวศิริทิพย์ ทองสมุทร 631014207174
บจ.สมพ.

12/2564
02/10/2563 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

63107283017

จ้างดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/หารือผู้เชี่ยวชาญ/หารือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

1330300158209 นายชลนที ทองไทย 13,000.00
จัดจ้างดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/

หารือผู้เชี่ยวชาญ/หารือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330300158209 นายชลนที ทองไทย 631014207200
บจ.สมพ.

13/2564
02/10/2563 13,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107283037

จ้างดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้านสถานที่ และการขึ้นทะเบียน จดแจ้งและแจ้งรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

1100500724617 นางสาววิชุดา ไชยชนะ 18,000.00
จัดจ้างดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ใน

ด้านสถานที่ และการขึ้นทะเบียน จดแจ้งและแจ้งรายละเอียด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100500724617 นางสาววิชุดา ไชยชนะ 631014207215
บจ.สมพ.

14/2564
02/10/2563 18,000.00 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

63107283052

จ้างดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตาม พรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้านโฆษณา ช่องทางการจำหน่าย และกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1101800674993 นางสาวณัฐชา สุภาสี 15,000.00
จัดจ้างดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตาม พรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ใน

ด้านโฆษณา ช่องทางการจำหน่าย และกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101800674993 นางสาวณัฐชา สุภาสี 631014207235
บจ.สมพ.

15/2564
02/10/2563 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

63107285900

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,500.00 บาท

10,500.00 บาท

1709700173935 นางสาวอิสริยา กิตติวัฒน์ 10,500.00
จัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการ

พิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709700173935 นางสาวอิสริยา กิตติวัฒน์ 631014209615
บจ.สมพ.

16/2564
02/10/2563 10,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107285920

จ้างดำเนินงานจัดทำเอกสารวิชาการ และการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

1420900217183 ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ขวัญจิรา มีบุ 16,000.00
จัดจ้างดำเนินงานจัดทำเอกสารวิชาการ และการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการ

เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1420900217183 ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ขวัญจิรา มีบุ 631014209691
บจ.สมพ.

17/2564
02/10/2563 16,000.00 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

63107286001

จ้างดำเนินงานจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

1102700186327 นางสาวดวงพร ทุมมี 16,000.00
จัดจ้างดำเนินงานจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต

นำเข้า ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102700186327 นางสาวดวงพร ทุมมี 631014209705
บจ.สมพ.

18/2564
02/10/2563 16,000.00 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

63107286026

จ้างดำเนินงานจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

1779900089474 นายวิริยะ หงษ์บิน 16,000.00
จัดจ้างดำเนินงานจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตโฆษณา

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1779900089474 นายวิริยะ หงษ์บิน 631014209724
บจ.สมพ.

19/2564
02/10/2563 16,000.00 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

63107286047

จ้างทำเอกสารวิชาการ และการให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการพิจารณาโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

1411300204863 นางสาวนภาพร แก้วมาตย์ 16,000.00
จ้างจัดทำเอกสารวิชาการ และการให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับ

การพิจารณาโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1411300204863 นางสาวนภาพร แก้วมาตย์ 631014209736
บจ.สมพ.

20/2564
02/10/2563 16,000.00 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

63107286064

จ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึก จัดเก็บคำขอโฆษณา ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับหนังสือราชการและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

1102700366694 นางสาวธิดารัตน์ แสงป้อ 13,000.00
จัดจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึก จัดเก็บคำขอโฆษณา ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับ

หนังสือราชการและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102700366694 นางสาวธิดารัตน์ แสงป้อ 631014209746
บจ.สมพ.

21/2564
02/10/2563 13,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107287888

จ้างดำเนินงานด้านข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

1102900026064 นางสาวอนันตญา น้อยนา 18,000.00จัดจ้างดำเนินงานด้านข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102900026064 นางสาวอนันตญา น้อยนา 631014211393
บจ.สมพ.

22/2564
02/10/2563 18,000.00 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

63107287928

จ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ การนัดหมายการประชุม จัดงานรับรอง และงานพิธีต่างๆ จัดทำบัญชีพัสดุ สำนักงาน (วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,380.00 บาท

13,380.00 บาท

1349900331023 นางสาวรัตติยากร พรานไพร 13,380.00
จัดจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ การนัดหมายการประชุม จัดงานรับรอง และ

งานพิธีต่างๆ จัดทำบัญชีพัสดุ สำนักงาน (วัสดุสำนักงาน)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1349900331023 นางสาวรัตติยากร พรานไพร 631014211426
บจ.สมพ.

23/2564
02/10/2563 13,380.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107287955

จ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ (ครุภัณฑ์) ติดต่อประสานงาน การเบิกจ่ายเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,500.00 บาท

12,500.00 บาท

1129900139604 นางสาวณัฐสุดา บัวงาม 12,500.00
จัดจ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ

(ครุภัณฑ์) ติดต่อประสานงาน การเบิกจ่ายเงิน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900139604 นางสาวณัฐสุดา บัวงาม 631014211454
บจ.สมพ.

24/2564
02/10/2563 12,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107287983

จ้างจ้างปฏิบัติหน้าที่จัดระบบงานธุรการ รองรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3520100415229 นางสาวกานต์นภัส พูลศิริภูวัชร์ 9,000.00
จ้างปฏิบัติหน้าที่จัดระบบงานธุรการ รองรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ พระราชบัญญัติ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3520100415229 นางสาวกานต์นภัส พูลศิริภูวัชร์ 631014211469
บจ.สมพ.

25/2564
02/10/2563 9,000.00 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

63107288013

จ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินด้าน Human Resources และปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

1430300192503 นายภาณุวัฒน์ ผลาเลิศ 12,000.00
จัดจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินด้าน Human Resources และ

ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1430300192503 นายภาณุวัฒน์ ผลาเลิศ 631014211494
บจ.สมพ.

26/2564
02/10/2563 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107288043

จ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน งานสนับสนุนการประชุม รวบรวมข้อมูลและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

1129700013704 นางสาวสิริกร อ่อนวงษ์ 12,000.00

จัดจ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดจ้าง การ

เบิกจ่ายเงิน งานสนับสนุนการประชุม รวบรวมข้อมูลและติดต่อประสานงานกับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129700013704 นางสาวสิริกร อ่อนวงษ์ 631014211510
บจ.สมพ.

27/2564
02/10/2563 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107288070

จ้างนิติกร เพื่อช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1209701819612 นายธนวัฒน์ คัมภีร์ 15,000.00จัดจ้างนิติกร เพื่อช่วยปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1209701819612 นายธนวัฒน์ คัมภีร์ 631014211533
บจ.สมพ.

28/2564
02/10/2563 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

63107288110

จ้างนิติกร เพื่อช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1439900096066 นางสาวภัทร์ธีนันท์ สมภารสิงห์ 15,000.00จัดจ้างนิติกร เพื่อช่วยปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1439900096066 นางสาวภัทร์ธีนันท์ สมภารสิงห์ 631014211553
บจ.สมพ.

29/2564
02/10/2563 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

63107288135

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และระบบคุณภาพ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,450.00 บาท

15,450.00 บาท

1640100182855 นายมารุต สีแสง 15,450.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

และระบบคุณภาพ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1640100182855 นายมารุต สีแสง 631014211568
บจ.สมพ.

30/2564
02/10/2563 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

63107288159

จ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1102000770603 นายเอกชัย ศิริผล 15,000.00
จัดจ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศกอง

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102000770603 นายเอกชัย ศิริผล 631014211585
บจ.สมพ.

31/2564
02/10/2563 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

63107288176

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

1103700110411 นายพงศ์ธร ทับอิ่ม 13,000.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคลของกองผลิตภัณฑ์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700110411 นายพงศ์ธร ทับอิ่ม 631014211597
บจ.สมพ.

32/2564
02/10/2563 13,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107288188

จ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ การจัดทำโครงการและภารกิจการส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

1229900339769 นางสาวกมลชนก ไชยริปู 20,000.00
จัดจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ แผนปฏิบัติ

ราชการ การจัดทำโครงการและภารกิจการส่งเสริมผู้ประกอบการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1229900339769 นางสาวกมลชนก ไชยริปู 631014211610
บจ.สมพ.

33/2564
02/10/2563 20,000.00 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

63107340081

จ้างดำเนินงานด้านข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

1102000343071 นางสาวทวีพร กิจถาวรชัยสกุล 30,000.00จัดจ้างดำเนินงานด้านข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102000343071 นางสาวทวีพร กิจถาวรชัยสกุล 631014249917
บจ.สมพ.

34/2564
02/10/2563 30,000.00 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

63117292047

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,260.00 บาท

31,260.00 บาท

3450101209097 นางสาวโสภาวรรณ ธุระกิจ 31,260.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจาก

สมุนไพรและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450101209097 นางสาวโสภาวรรณ ธุระกิจ 631114224460
บจ.สมพ.

35/2564
30/10/2563 31,260.00 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

63117296547

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000.00 บาท

24,000.00 บาท

1471100150522 นางสาวมลิณี ถากงตา 24,000.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียน

ตำรับยาสมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1471100150522 นางสาวมลิณี ถากงตา 631114226255
บจ.สมพ.

36/2564
30/10/2563 24,000.00 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

63117299627

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,760.00 บาท

34,760.00 บาท

3120101732639 น.ส.รุ่งทิวา  ฟองลาที 34,760.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียน

ตำรับยาสมุนไพร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101732639 น.ส.รุ่งทิวา  ฟองลาที 631114228064
บจ.สมพ.

37/2564
30/10/2563 34,760.00 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

63117300086

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ

และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
36,920.00 บาท

36,920.00 บาท

1909800617175 นายอัฐขะวิญ ชุติจิรัฐิติกาล 36,920.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมิน

คำขอตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800617175 นายอัฐขะวิญ ชุติจิรัฐิติกาล 631114228435
บจ.สมพ.

38/2564
30/10/2563 36,920.00 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

63117301333

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ ความถูกต้องของคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอ

ตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38,640.00 บาท

38,640.00 บาท

1920400135434 น.ส.จุฑารัตน์ วังชนะชัย 38,640.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับ

ประเมินคำขอ ตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1920400135434 น.ส.จุฑารัตน์ วังชนะชัย 631114230020
บจ.สมพ.

39/2564
30/10/2563 38,640.00 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

63117306623

จ้างเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,000.00 บาท

32,000.00 บาท

1229900446433 นางสาวเบญจรัตน์ กระแสฉัตร 32,000.00จ้างเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1229900446433 นางสาวเบญจรัตน์ กระแสฉัตร 631114233536
บจ.สมพ.

40/2564
30/10/2563 32,000.00 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

63117308528

จ้างเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,000.00 บาท

32,000.00 บาท

1100702119765 นางสาวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง 32,000.00เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100702119765 นางสาวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง 631114234584
บจ.สมพ.

41/2564
30/10/2563 32,000.00 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

63117311168

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอ

ตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

1103600032345 นางสาวจอมวธู พูลทรัพย์ 30,000.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมิน

คำขอ ตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103600032345 นางสาวจอมวธู พูลทรัพย์ 631114237125
บจ.สมพ.

42/2564
30/10/2563 30,000.00 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

63117304782

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยาจากสมุนไพร ทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอ

ตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

1103700922059 นางสาวพัชฌา ลีลางามวงศา 30,000.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยาจากสมุนไพร ทั้งก่อนลงเลขรับ

ประเมินคำขอ ตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700922059 นางสาวพัชฌา ลีลางามวงศา 631114231975
บจ.สมพ.

43/2564
30/10/2563 30,000.00 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

63117316090

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอ

ตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

1700400242585 นางสาวขวัญเรือน แสงไข่ 30,000.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมิน

คำขอ ตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400242585 นางสาวขวัญเรือน แสงไข่ 631114240033
บจ.สมพ.

44/2564
30/10/2563 30,000.00 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

63117317051

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอ

ตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

2129901091859 นางสาวภิญญดา เจิมศิริศักดิ์พงษ์ 30,000.00

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมิน

คำขอ ตามบันทึกข้อบกพร่อง และตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 2129901091859 นางสาวภิญญดา เจิมศิริศักดิ์พงษ์ 631114240913
บจ.สมพ.

45/2564
30/10/2563 30,000.00 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

63117353721

จ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ การนัดหมายการประชุม จัดงานรับรอง และงานพิธีต่างๆ จัดทำบัญชีพัสดุสำนักงาน (วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,760.00 บาท

26,760.00 บาท

1349900331023 นางสาวรัตติยากร พรานไพร 26,760.00
จ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ การนัดหมายการประชุม จัดงานรับรอง และ

งานพิธีต่างๆ จัดทำบัญชีพัสดุสำนักงาน (วัสดุสำนักงาน)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1349900331023 นางสาวรัตติยากร พรานไพร 631114266999
บจ.สมพ.

46/2564
30/10/2563 26,760.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาท่ีเสนอ

3,212.00                                      

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังจ้าง ใบสังจ้าง

1 3120100101058 ร้าน เอ เอส ก๊อปป้ี - - -              3,212.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ช่ือผู้ขาย จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

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

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

3. ช่ือโครงการ     ......จ้างถ่ายเอกสาร...............................................................................................................................................

4. งบประมาณ    ......................................3,212.................................................................................บาท

5. ราคากลาง      .....................................3,212.................................................................................บาท

จ้างถ่ายเอกสาร 3120100101058 ร้าน เอ เอส ก๊อปป้ี

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายช่ือผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64017047777

ซื้อน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3102000068476 ยอดน้ำดื่ม 45,000.00น้ำดื่ม(50.20.23.01 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102000068476 ยอดน้ำดื่ม 640114114592 สนบ.ซ 1/2564 05/10/2563 45,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107283755

จ้างจัดทำและตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่ายเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,650.00 บาท

24,650.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3120100068999 นางสาวสตพร  คงผึ้ง 24,650.00
จัดทำและตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่าย

เงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100068999 นางสาวสตพร  คงผึ้ง 631014208351 สนบ.จ.1/2564 05/10/2563 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

63107284054

จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,150.00 บาท

11,150.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100504265133 นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดศรี 11,150.00
จัดทำเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารเกี่ยวกับการ

เบิกจ่ายเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100504265133 นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดศรี 631014208322 สนบ.จ.2/2564 05/10/2563 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

63107284442

จ้างจัดทำงานด้านสารบรรณ เอกสารประกอบการประชุมและงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,650.00 บาท

11,650.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1729900176229 นายฉัตรชัย  อินทร์ทอง 11,650.00
จัดทำงานด้านสารบรรณ เอกสารประกอบการประชุมและ

งานด้านพัสดุ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1729900176229 นายฉัตรชัย  อินทร์ทอง 631014208415 สนบ.จ.3/2564 05/10/2563 11,650.00 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

63107287403

จ้างจัดทำข้อมูลการติดตามปรระเมินผลด้านการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,270.00 บาท

28,270.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1939900020341 นางสาชยาภา  ไชยศรี 28,270.00
จัดทำข้อมูลการติดตามปรระเมินผลด้านการอนุญาต

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1939900020341 นางสาชยาภา  ไชยศรี 631014210978 สนบ.จ.4/2564 05/10/2563 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

63107287127

จ้างจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,150.00 บาท

17,150.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1129900176593 นางสาวชนาภรณ์  เดชคง 17,150.00
จัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้คำแนะนำ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900176593 นางสาวชนาภรณ์  เดชคง 631014210744 สนบ.จ.5/2564 05/10/2563 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

63107287470

จ้างจัดทำคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์และบันทึก่ข้อมูลในฐานข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,700.00 บาท

15,700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3110100924798 นางสาวสิริเพ็ญ  ทองเพ็ชร 15,700.00
จัดทำคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาแบบ

อิเล็กทรอนิกส์และบันทึก่ข้อมูลในฐานข้อมูล

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3110100924798 นางสาวสิริเพ็ญ  ทองเพ็ชร 631014211052 สนบ.จ.6/2564 05/10/2563 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

63107287554

จ้างจัดทำข้อมูลทะเบียนตำรับยาแบบ e-submission โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,530.00 บาท

24,530.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1939900145011 นางสาวศุภวรรณ  เรืองพุฒ 24,530.00จัดทำข้อมูลทะเบียนตำรับยาแบบ e-submission

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1939900145011 นางสาวศุภวรรณ  เรืองพุฒ 631014211113 สนบ.จ.7/2564 05/10/2563 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

63107287608

จ้างจัดทำข้อมูลและประสานงานเพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยวผ่านระบบ consultation e-service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100200926443 นางสาวชวิศา  พยัคฆพันธ์ 13,000.00

จัดทำข้อมูลและประสานงานเพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยวผ่านระบบ

consultation e-service

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200926443 นางสาวชวิศา  พยัคฆพันธ์ 631014211155 สนบ.จ.8/2564 05/10/2563 13,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107287655

จ้างจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,450.00 บาท

15,450.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1239900115321 นางสาวพุทธพร  กนกอังกูร 15,450.00
จัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัต

กรรมและคาบเกี่ยว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1239900115321 นางสาวพุทธพร  กนกอังกูร 631014211180 สนบ.จ.9/2564 05/10/2563 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

63107286837

จ้างจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1102002213230 นางสาวนันทิชา  โสมนัส 15,000.00
จัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ

นวัตกรรมและคาบเกี่ยว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102002213230 นางสาวนันทิชา  โสมนัส 631014210637 สนบ.จ.10/2564 05/10/2563 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

63107287694

จ้างจัดทำข้อมูลและประสานงานเพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1103702411469 นางสาวปณิตา  พันธ์ทอง 12,000.00
จัดทำข้อมูลและประสานงานเพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103702411469 นางสาวปณิตา  พันธ์ทอง 631014211208 สนบ.จ.11/2564 05/10/2563 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107284518

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,000.00 บาท

32,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1700400206155 นายกรวิทย์  เวชการ 32,000.00
จัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขภาพและนวัตกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400206155 นายกรวิทย์  เวชการ 631014208502 สนบ.จ.12/2564 05/10/2563 32,000.00 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

63107284952

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,000.00 บาท

32,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1710500262383 นายจตุรนต์  จ่ายะสิทธิ์ 32,000.00
จัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขภาพนวัตกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1710500262383 นายจตุรนต์  จ่ายะสิทธิ์ 631014208866 สนบ.จ.13/2564 05/10/2563 32,000.00 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

63107284763

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,500.00 บาท

32,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1329900140121 นางสาววัชราภรณ์ แซ่เอี้ยว 32,500.00
จัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขภาพและนวัตกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1329900140121 นางสาววัชราภรณ์ แซ่เอี้ยว 631014208714 สนบ.จ.14/2564 05/10/2563 32,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107285751

จ้างจัดทำข้อมูล ประะเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและการบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,000.00 บาท

33,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1619900221420 นางสาวฐิติกานต์  เพาะโภชน์ 33,000.00
จัดทำข้อมูล ประะเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์น

วัตกรรมและการบริการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1619900221420 นางสาวฐิติกานต์  เพาะโภชน์ 631014209468 สนบ.จ.15/2564 05/10/2563 33,000.00 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

63107285712

จ้างจ้ดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและการบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,326.00 บาท

54,326.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3101501277484 นายกิตติ  สุคันโธ 54,326.00
จ้ดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์น

วัตกรรมและการบริการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101501277484 นายกิตติ  สุคันโธ 631014209444 สนบ.จ.16/2564 05/10/2563 54,326.00 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

63107286748

จ้างจัดทำและสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1909900252896 นางสาวรมณีย์  คังฆะสุวรรณ 15,000.00

จัดทำและสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยวแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909900252896 นางสาวรมณีย์  คังฆะสุวรรณ 631014210382 สนบ.จ.17/2564 05/10/2563 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

63107285290

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,000.00 บาท

32,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100200727955 นายสุชาติ  อร่ามเมลืองศรี 32,000.00
จัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขภาพและนวัตกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200727955 นายสุชาติ  อร่ามเมลืองศรี 631014209315 สนบ.จ 18/2564 05/10/2563 32,000.00 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

63107285593

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1929900490240 นายพีรณัฐ  ชัยเพชร 30,000.00
จัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขภาพนวัตกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1929900490240 นายพีรณัฐ  ชัยเพชร 631014209389 สนบ.จ.19/2564 05/10/2563 30,000.00 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

63107286665

จ้างจัดทำข้อมูลในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,900.00 บาท

25,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1529900673615 นางสาวนันณภัชสรณ์   กามะ 25,900.00
จัดทำข้อมูลในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่เป็นนวัตกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900673615 นางสาวนันณภัชสรณ์   กามะ 631014210302 สนบ.จ.20/2564 05/10/2563 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

63107286462

จ้างจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตคำขอผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1199900474110 นายกิตจ์ณุพงษ์  เฉลยศิลป์ 12,000.00
จัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตคำขอ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1199900474110 นายกิตจ์ณุพงษ์  เฉลยศิลป์ 631014210108 สนบ.จ.21/2564 05/10/2563 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107286348

จ้างจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1601200104997 นางสาวสุดารัตน์  น้ำจันทร์ 15,000.00

จัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยวแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1601200104997 นางสาวสุดารัตน์  น้ำจันทร์ 631014209959 สนบ.จ.22/2564 05/10/2563 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

63117024592

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100702354438 นางสาวชยาภา  ปัดถามัง 30,000.00
จัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขภาพนวัตกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100702354438 นางสาวชยาภา  ปัดถามัง 631114019041 สนบ.จ.23/2564 05/10/2563 30,000.00 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

63107344021

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00 บาท

3,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3,000.00เครื่องถ่ายเอกสาร(44.10.15.01 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน)

631014253399 สนบ.จ.24/2564 05/10/2563 3,000.00 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

63107345774

เช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

82,719.00 บาท

82,719.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0125560011460 บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์แกไนซ์เซอร์ จำกัด 82,719.00เครื่องพิมพ์ Multi function printers(43.21.21.10 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125560011460 บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อีเว้นท์ แอนด์

ออร์แกไนซ์เซอร์ จำกัด

631014254159 สสผ.จ 25/2564 05/10/2563 82,719.00 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

63107245211

จ้างจ้างจัดทำงานด้านการบริหารและบริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,650.00 บาท

33,650.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3120600229720 บงกช เอี่ยมจำรูญ 33,650.00
การจ้างจัดทำงานด้านการบริหารและบริการของศูนย์

บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120600229720 บงกช เอี่ยมจำรูญ 631014195115 สนบ.จ 26/2564 05/10/2563 33,650.00 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

63107248427

จ้างจัดทำงานด้านพัฒนาการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์และงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,150.00 บาท

25,150.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100203543410 ศิรประภา วีรแพทยโกศล 25,150.00
การจ้างจัดทำงานด้านพัฒนาการให้บริการข้อมูลทางโทร

ศัพท์และงานประชาสัมพันธ์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100203543410 ศิรประภา วีรแพทยโกศล 631014195692 สนบ.จ 27/2564 05/10/2563 25,150.00 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

63107248690

จ้างจัดทำงานด้านเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,250.00 บาท

26,250.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3129900131952 ฐิติมาพร สุนทรนันท์ 26,250.00
การจ้างจัดทำงานด้านเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจ

สอบเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3129900131952 ฐิติมาพร สุนทรนันท์ 631014191823 สนบ.จ 28/2564 05/10/2563 26,250.00 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

63107248883

จ้างจัดทำงานด้านพัฒนาระบบและระบบคุภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,420.00 บาท

26,420.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3120500029915 จารุวรรณ เจริญทรัพยานันต์ 26,420.00การจ้างจัดทำงานด้านพัฒนาระบบและระบบคุภาพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120500029915 จารุวรรณ เจริญทรัพยานันต์ 631014191958 สนบ.จ 29/2564 05/10/2563 26,420.00 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

63107249862

จ้างจัดทำงานด้านพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,150.00 บาท

22,150.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1129900049796 วัลลยา พันธุโพธิ์ 22,150.00
การจ้างจัดทำงานด้านพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์และ

สารสนเทศ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900049796 วัลลยา พันธุโพธิ์ 631014196861 สนบ.จ 30/2564 05/10/2563 22,150.00 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

63107251159

จ้างจัดทำงานด้านพัสดุและให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,550.00 บาท

15,550.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1101401792208 ลลิต อยู่เย็น 15,550.00
การจ้างจัดทำงานด้านพัสดุและให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขภาพทางโทรศัพท์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101401792208 ลลิต อยู่เย็น 631014200572 สนบ.จ 31/2564 05/10/2563 15,550.00 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

63107252849

จ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,650.00 บาท

14,650.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100200982955 อรมณี ชาคำสัย 14,650.00การจ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200982955 อรมณี ชาคำสัย 631014201536 สนบ.จ 32/2564 05/10/2563 14,650.00 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

63107252948

จ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,850.00 บาท

13,850.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100902420317 นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ 13,850.00การจ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100902420317 นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ 631014213205 สนบ.จ 33/2564 05/10/2563 13,850.00 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

63107253771

จ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,850.00 บาท

13,850.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1269900153851 ปภาวี พึ่งพินิจ 13,850.00การจ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1269900153851 ปภาวี พึ่งพินิจ 631014213888 สนบ.จ 34/2564 05/10/2563 13,850.00 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

63107253989

จ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,850.00 บาท

13,850.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1103702180602 ธนัชพร ชาติวงษ์ 13,850.00การจ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103702180602 ธนัชพร ชาติวงษ์ 631014214340 สนบ.จ 35/2564 05/10/2563 13,850.00 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

63107254311

จ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1579900740606 น.ส.อโนทัย แก้วตา 12,000.00การจ้างจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1579900740606 น.ส.อโนทัย แก้วตา 631014192602 สนบ.จ 36/2564 05/10/2563 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117198138

จ้างจัดทำงานบริการเกี่ยวกับการอนุญาตในศูนย์ OSSC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

498,000.00 บาท

498,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0125558025131 บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด 498,000.00การจ้างจัดทำงานบริการเกี่ยวกับการอนุญาตในศูนย์ OSSC

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125558025131 บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง

จำกัด

631114152649 สนบ.จ 37/2564 05/10/2563 498,000.00 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

63117167702

เช่าระบบในการให้บริการ smart counter service สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

414,793.00 บาท

414,793.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0125560011460 บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์แกไนซ์เซอร์ จำกัด 414,793.00

เช่าระบบในการให้บริการ smart counter service

สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เบ็ดเสร็จ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125560011460 บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อีเว้นท์ แอนด์

ออร์แกไนซ์เซอร์ จำกัด

631114132248 สสผ.จ 38/2564 05/10/2563 414,793.00 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

63117159213

จ้างเหมาบริการต่ออายุใบอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

427,430.00 บาท

427,430.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0125560011460 บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์แกไนซ์เซอร์ จำกัด 427,430.00การจ้างเหมาบริการต่ออายุใบอนุญาต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125560011460 บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อีเว้นท์ แอนด์

ออร์แกไนซ์เซอร์ จำกัด

631114126377 สนบ.จ 39/2564 05/10/2563 427,430.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107045065

จ้างผู้ช่วยระบบงานคุณภาพการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

1129900306365 นางสาวบุตรสนีย์ แสนแก้ว 12,000.00จ้างผู้ช่วยระบบงานคุณภาพการฝึกอบรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900306365 นางสาวบุตรสนีย์ แสนแก้ว 631014130402 บจ.กยผ.10/64 01/10/2563 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107044419

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,500.00 บาท

12,500.00 บาท

1601000086987 นางสาวธนพร ฤทธิรักษ์ 12,500.00จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1601000086987 นางสาวธนพร ฤทธิรักษ์ 631014111616 บจ.กยผ.11/64 01/10/2563 12,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107044294

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านประสานงานต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,610.00 บาท

15,610.00 บาท

1101700072274 นางสาวนัณฐิกา ดุราศวิน 15,610.00จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านประสานงานต่างประเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101700072274 นางสาวนัณฐิกา ดุราศวิน 631014109807 บจ.กยผ.12/64 01/10/2563 15,610.00 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

63107044194

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านดำเนินงานต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,700.00 บาท

15,700.00 บาท

1529900856574 นายเกียรติคุณ ขำแก้ว 15,700.00จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านดำเนินงานต่างประเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900856574 นายเกียรติคุณ ขำแก้ว 631014110318 บจ.กยผ.13/64 01/10/2563 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

63107005350

จ้างปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,250.00 บาท

16,250.00 บาท

1120100081387 นางสาวภัทราลักษณ์ เชื้อสุข 16,250.00จ้างปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120100081387 นางสาวภัทราลักษณ์ เชื้อสุข 631014044563 บจ.กยผ.15/64 01/10/2563 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

63107010457

จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดทำ จัดส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,900.00 บาท

8,900.00 บาท

1100200120848 นายไพฑูรย์ ขันถม 8,900.00จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดทำ จัดส่งเอกสาร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200120848 นายไพฑูรย์ ขันถม 631014055404 บจ.กยผ.17/64 01/10/2563 8,900.00 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

63107044907

จ้างดำเนินงานจัดทำวารสารอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,700.00 บาท

14,700.00 บาท

1101401171971 นางสาวณัฐฐานันท์ ปั้นสุวรรณ 14,700.00จ้างดำเนินงานจัดทำวารสารอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101401171971 นางสาวณัฐฐานันท์ ปั้นสุวรรณ 631014115551 บจ.กยผ.18/64 01/10/2563 14,700.00 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

63107044780

จ้างบริการวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

3251100436955 นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม 20,000.00จ้างบริการวิชาการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3251100436955 นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม 631014118896 บจ.กยผ.19/64 01/10/2563 20,000.00 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

63107044603

จ้างพัฒนางานวิจัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,860.00 บาท

12,860.00 บาท

1103100248225 นางสาวสุพัตรา ดาบชัยธง 12,860.00
จ้างพัฒนางานวิจัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103100248225 นางสาวสุพัตรา ดาบชัยธง 631014122865 บจ.กยผ.20/64 01/10/2563 12,860.00 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

63127483726

จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,288.20 บาท

46,288.20 บาท

0105527044567 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 46,288.20จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105527044567
บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส

จำกัด
631214375653 บจ.กยผ.21/64 01/10/2563 46,288.20 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

63107146374

จ้างปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,080.00 บาท

17,080.00 บาท

1239900001091 นางสาวเนติมา โชติช่วง 17,080.00จ้างปฏิบัติงานด้านพัสดุ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1239900001091 นางสาวเนติมา โชติช่วง 631014106569 บจ.กยผ.25/64 01/10/2563 17,080.00 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

63107043584

จ้างดำเนินการด้านระบบคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,070.00 บาท

14,070.00 บาท

1100800086331 นายทศพร ขาวละเอียด 14,070.00จ้างดำเนินการด้านระบบคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800086331 นายทศพร ขาวละเอียด 631014074899 บจ.กยผ.2/64 01/10/2563 14,070.00 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

63107146272

จ้างปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,740.00 บาท

13,740.00 บาท

1620300102731 นางสาวปนัดดา จันทะบัตร์ 13,740.00จ้างปฏิบัติงานด้านธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1620300102731 นางสาวปนัดดา จันทะบัตร์ 631014106511 บจ.กยผ.26/64 01/10/2563 13,740.00 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

63107146842

จ้างปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,100.00 บาท

13,100.00 บาท

1719900393769 นางสาวไปรยา พูนพานิชอุปถัมป์ 13,100.00จ้างปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1719900393769 นางสาวไปรยา พูนพานิชอุปถัมป์ 631014106987 บจ.กยผ.27/64 01/10/2563 13,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107146503

จ้างปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,320.00 บาท

23,320.00 บาท

3130700091851 นางสาวนวรัตน์ พะลายะสุต 23,320.00จ้างปฏิบัติงานด้านธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3130700091851 นางสาวนวรัตน์ พะลายะสุต 631014106668 บจ.กยผ.28/64 01/10/2563 23,320.00 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

63107146216

จ้างปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,480.00 บาท

21,480.00 บาท

3130600535227 นางสาวหทัยรัตน์ ละเต็บซัน 21,480.00จ้างปฏิบัติงานด้านพัสดุ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3130600535227 นางสาวหทัยรัตน์ ละเต็บซัน 631014106456 บจ.กยผ.29/64 01/10/2563 21,480.00 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

63107149606

จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,750.00 บาท

12,750.00 บาท

1139900170218 นายสหรัฐ พร้อมบุญสิริ 12,750.00จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1139900170218 นายสหรัฐ พร้อมบุญสิริ 631014109336 บจ.กยผ.30/64 01/10/2563 12,750.00 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

63107147030

จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,400.00 บาท

12,400.00 บาท

1103700808761 นายกฤษตฤณ กรานจรูญ 12,400.00จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700808761 นายกฤษตฤณ กรานจรูญ 631014107112 บจ.กยผ.32/64 01/10/2563 12,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107149634

จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,600.00 บาท

9,600.00 บาท

1102002393432 นายกิตติพงศ์ หาเรือนพุฒ 9,600.00จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102002393432 นายกิตติพงศ์ หาเรือนพุฒ 631014109362 บจ.กยผ.33/64 01/10/2563 9,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107149584

จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1100400651944 นายศุภณัฐ สุขมาก 9,000.00จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100400651944 นายศุภณัฐ สุขมาก 631014109307 บจ.กยผ.34/64 01/10/2563 9,000.00 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

63107146169

จ้างปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1859900206241 นางสาวรุ้งชาดา มิตรใจดี 9,000.00จ้างปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1859900206241 นางสาวรุ้งชาดา มิตรใจดี 631014106421 บจ.กยผ.35/64 01/10/2563 9,000.00 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

63107043639

จ้างปฏิบัติงานด้านการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,180.00 บาท

13,180.00 บาท

1860200102517 นางสาวสุนันทา เหมาะภักดี 13,180.00จ้างปฏิบัติงานด้านการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1860200102517 นางสาวสุนันทา เหมาะภักดี 631014078995 บจ.กยผ.3/64 01/10/2563 13,180.00 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

63107352504

จ้างงานทำป้ายตัวอักษรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,000.00 บาท

33,000.00 บาท

0105561138978 บริษัท ชนาโรจน์ ดีไซน์ จำกัด 33,000.00จ้างงานทำป้ายตัวอักษรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105561138978 บริษัท ชนาโรจน์ ดีไซน์ จำกัด 631014259582 บจ.กยผ.36/64 08/10/2563 33,000.00 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

63107350841

จ้างปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ ประสาน ติดตาม รับข้อมูลหน่วยงานด้านแผนงบประมาณและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,400.00 บาท

25,400.00 บาท

1760100076256 นางสาวกัญญาณัฐ ศักดิ์หิรัญรัตน์ 25,400.00
จ้างปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ ประสาน ติดตาม รับข้อมูลหน่วยงานด้านแผน

งบประมาณและอื่นๆ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1760100076256 นางสาวกัญญาณัฐ ศักดิ์หิรัญรัตน์ 631114087591 บจ.กยผ.37/64 30/10/2563 25,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107356031

จ้างดำเนินการด้านระบบคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,140.00 บาท

28,140.00 บาท

1100800086331 นายทศพร ขาวละเอียด 28,140.00จ้างดำเนินการด้านระบบคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800086331 นายทศพร ขาวละเอียด 631114089029 บจ.กยผ.38/64 30/10/2563 28,140.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107356716

จ้างปฏิบัติงานด้านการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,360.00 บาท

26,360.00 บาท

1860200102517 นางสาวสุนันทา เหมาะภักดี 26,360.00จ้างปฏิบัติงานด้านการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1860200102517 นางสาวสุนันทา เหมาะภักดี 631114089930 บจ.กยผ.39/64 30/10/2563 26,360.00 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

63107356354

จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมข้อมูลและกำกับผลการประชุมสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,360.00 บาท

26,360.00 บาท

1102000671168 นางสาวสินีนุช รงศิริกุล 26,360.00จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมข้อมูลและกำกับผลการประชุมสำนักงานฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102000671168 นางสาวสินีนุช รงศิริกุล 631114087008 บจ.กยผ.40/64 30/10/2563 26,360.00 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

63107365413

จ้างรวบรวมจัดเอกสาร จัดกลุ่มข้อมูล E-File ประเมินแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,000.00 บาท

36,000.00 บาท

3100900311871 นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์ 36,000.00
จ้างรวบรวมจัดเอกสาร จัดกลุ่มข้อมูล E-File ประเมินแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์จาก การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100900311871 นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์ 631114230795 บจ.กยผ.42/64 30/10/2563 36,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107365120

จ้างปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ สแกนแบบรายงาน ADR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,040.00 บาท

36,040.00 บาท

1129900035281 นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสุภา 36,040.00
จ้างปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพและสแกนแบบรายงาน ADR
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900035281 นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสุภา 631114232553 บจ.กยผ.44/64 30/10/2563 36,040.00 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

63117168945

จ้างดำเนินการจัดทำและประสานงานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร อย.ด้านการจัดการความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,000.00 บาท

40,000.00 บาท

3149800030381 นางสาวสิริมา ไตรศิลป์ 40,000.00
จ้างดำเนินการจัดทำและประสานงานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร อย.ด้านการ

จัดการความรู้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3149800030381 นางสาวสิริมา ไตรศิลป์ 631114225019 บจ.กยผ.45/64 30/10/2563 40,000.00 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

63107043774

จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมข้อมูลและกำกับผลการประชุมสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,180.00 บาท

13,180.00 บาท

1102000671168 นางสาวสินีนุช รงศิริกุล 13,180.00จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมข้อมูลและกำกับผลการประชุมสำนักงานฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102000671168 นางสาวสินีนุช รงศิริกุล 631014080033 บจ.กยผ.4/64 01/10/2563 13,180.00 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

63117167678

จ้างผู้ช่วยระบบงานคุณภาพการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000.00 บาท

240,000.00 บาท

1129900306365 นางสาวบุตรสนีย์ แสนแก้ว 24,000.00จ้างผู้ช่วยระบบงานคุณภาพการฝึกอบรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900306365 นางสาวบุตรสนีย์ แสนแก้ว 631114151608 บจ.กยผ.46/64 30/10/2563 24,000.00 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

63117165353

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

1601000086987 นางสาวธนพร ฤทธิรักษ์ 25,000.00จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1601000086987 นางสาวธนพร ฤทธิรักษ์ 631114135225 บจ.กยผ.47/64 30/10/2563 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

63117166639

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านประสานงานต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,220.00 บาท

31,220.00 บาท

1101700072274 นางสาวนัณฐิกา ดุราศวิน 31,220.00จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปกิบัติงานด้านประสานงานต่างประเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101700072274 นางสาวนัณฐิกา ดุราศวิน 631114151641 บจ.กยผ.48/64 30/10/2563 31,220.00 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

63117161932

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านดำเนินงานต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,400.00 บาท

31,400.00 บาท

1529900856574 นายเกียรติคุณ ขำแก้ว 31,400.00จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านดำเนินงานต่างประเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900856574 นายเกียรติคุณ ขำแก้ว 631114220617 บจ.กยผ.49/64 30/10/2563 31,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107379309

จ้างปฏิบัติงานด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,000.00 บาท

40,000.00 บาท

1729900068825 นางสาว ดวงหทัย นิลวรรณ 40,000.00ปฏิบัติงานด้านวิชาการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1729900068825 นางสาว ดวงหทัย นิลวรรณ 631114024113 บจ.กยผ. 50/64 30/10/2563 40,000.00 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

63107308627

จ้างปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,500.00 บาท

32,500.00 บาท

1120100081387 นางสาวภัทราลักษณ์ เชื้อสุข 32,500.00จ้างปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120100081387 นางสาวภัทราลักษณ์ เชื้อสุข 631114190127 บจ.กยผ.51/64 30/10/2563 32,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107308643

จ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,660.00 บาท

24,660.00 บาท

3120100806523 นายคชาทัช ศรีปภาดาดิลก 24,660.00จ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100806523 นายคชาทัช ศรีปภาดาดิลก 631114190246 บจ.กยผ.52/64 30/10/2563 24,660.00 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

63107308668

จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดทำ จัดส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,800.00 บาท

17,800.00 บาท

1100200120848 นายไพฑูรย์ ขันถม 17,800.00จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดทำ จัดส่งเอกสาร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200120848 นายไพฑูรย์ ขันถม 631114190393 บจ.กยผ.53/64 30/10/2563 17,800.00 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

63107310993

จ้างดำเนินงานจัดทำวารสารอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,400.00 บาท

29,400.00 บาท

1101401171971 นางสาวณัฐฐานันท์ ปั้นสุวรรณ 29,400.00จ้างดำเนินงานจัดทำวารสารอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101401171971 นางสาวณัฐฐานันท์ ปั้นสุวรรณ 631114102352 บจ.กยผ.54/64 30/10/2563 29,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107309662

จ้างการบริการวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,000.00 บาท

40,000.00 บาท

3251100436955 นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม 40,000.00จ้างการบริการวิชาการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3251100436955 นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม 631114212566 บจ.กยผ.55/64 30/10/2563 40,000.00 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

63107022524

จ้างปฏิบัติงานบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และปฏิบัติงานอื่นๆ ของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,530.00 บาท

19,530.00 บาท

3600300523652 นายอำนวย สุวรรณชัย 19,530.00
จ้างปฏิบัติงานบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

และปฏิบัติงานอื่นๆ ของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3600300523652 นายอำนวย สุวรรณชัย 631014082716 บจ.กยผ.5/64 01/10/2563 19,530.00 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

63107310146

จ้างผู้ช่วยนักวิจัยปฏิบัติงานวิจัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,720.00 บาท

25,720.00 บาท

1103100248225 นางสาวสุพัตรา ดาบชัยธง 25,720.00
จ้างผู้ช่วยนักวิจัยปฏิบัติงานวิจัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103100248225 นางสาวสุพัตรา ดาบชัยธง 631114135194 บจ.กยผ.56/64 30/10/2563 25,720.00 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

63117108802

จ้างปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,200.00 บาท

26,200.00 บาท

1100702043351 นางสาวสิริรัตน์ ยิ้มสร้อย 26,200.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100702043351 นางสาวสิริรัตน์ ยิ้มสร้อย 631114084198 บจ.กยผ.57/64 30/10/2563 26,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117101470

จ้างปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,300.00 บาท

28,300.00 บาท

1100800955126 นายปัญญา รุจิพืช 28,300.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800955126 นายปัญญา รุจิพืช 631114078747 บจ.กยผ.58/64 30/10/2563 28,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117097740

จ้างปฎิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,160.00 บาท

34,160.00 บาท

1239900001091 นางสาวเนติมา โชติช่วง 34,160.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1239900001091 นางสาวเนติมา โชติช่วง 631114077466 บจ.กยผ.59/64 30/10/2563 34,160.00 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

63117093610

จ้างปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,480.00 บาท

27,480.00 บาท

1620300102731 ปนัดดา จันทะบัตร์ 27,480.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1620300102731 ปนัดดา จันทะบัตร์ 631114191267 บจ.กยผ.60/64 30/10/2563 27,480.00 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

63117108674

จ้างปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,200.00 บาท

26,200.00 บาท

1719900393769 นางสาวไปรยา พูนพานิชอุปถัมป์ 26,200.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1719900393769 นางสาวไปรยา พูนพานิชอุปถัมป์ 631114084130 บจ.กยผ.61/64 30/10/2563 26,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117100856

จ้างปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,640.00 บาท

46,640.00 บาท

3130700091851 นางสาวนวรัตน์ พะลายะสุต 46,640.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3130700091851 นางสาวนวรัตน์ พะลายะสุต 631114126119 บจ.กยผ.62/64 30/10/2563 46,640.00 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

63117124197

จ้างปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,960.00 บาท

42,960.00 บาท

3130600535227 นางสาวหทัยรัตน์ ละเต็บซัน 42,960.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3130600535227 นางสาวหทัยรัตน์ ละเต็บซัน 631114095951 บจ.กยผ.63/64 30/10/2563 42,960.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117127145

จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,500.00 บาท

25,500.00 บาท

1139900170218 นายสหรัฐ พร้อมบุญสิริ 25,500.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1139900170218 นายสหรัฐ พร้อมบุญสิริ 631114098111 บจ.กยผ.64/64 30/10/2563 25,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117108479

จ้างปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,200.00 บาท

34,200.00 บาท

3101900361403 นางสุธานันท์ สอาดดี 34,200.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101900361403 นางสุธานันท์ สอาดดี 631114083933 บจ.กยผ.65/64 30/10/2563 34,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107015586

จ้างรวบรวมจัดเอกสาร จัดกลุ่มข้อมูล E-File ประเมิน แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

3100900311871 นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์ 18,000.00
จ้างจ้างรวบรวมจัดเอกสาร จัดกลุ่มข้อมูล E-File ประเมิน แบบรายงานเหตุการณ์ไม่

พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100900311871 นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์ 631014085557 บจ.กยผ.6/64 01/10/2563 18,000.00 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

63117125594

จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,800.00 บาท

24,800.00 บาท

1103700808761 นายกฤษตฤณ กรานจรูญ 24,800.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700808761 นายกฤษตฤณ กรานจรูญ 631114097460 บจ.กยผ.66/64 30/10/2563 24,800.00 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

63117120285

จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,200.00 บาท

19,200.00 บาท

1102002393432 นายกิตติพงศ์ หาเรือนพุฒ 19,200.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102002393432 นายกิตติพงศ์ หาเรือนพุฒ 631114093131 บจ.กยผ.67/64 30/10/2563 19,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117109010

จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

1100400651944 นายศุภณัฐ สุขมาก 18,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100400651944 นายศุภณัฐ สุขมาก 631114086651 บจ.กยผ.68/64 30/10/2563 18,000.00 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

63117108889

จ้างปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

1859900206241 นางสาวรุ้งชาดา มิตรใจดี 18,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1859900206241 นางสาวรุ้งชาดา มิตรใจดี 631114084250 บจ.กยผ.69/64 30/10/2563 18,000.00 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

63107024898

จ้างบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และจัดเตรียมข้อมูล และประสานงานศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

3120101690553 นางสาวกัญญานัฐ นาคขำ 20,000.00
จ้างบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และจัดเตรียม

ข้อมูล และประสานงานศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101690553 นางสาวกัญญานัฐ นาคขำ 631014100354 บจ.กยผ.7/64 01/10/2563 20,000.00 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

63107030959

จ้างปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์เฝ้า ระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสแกนแบบรายงาน ADR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,020.00 บาท

18,020.00 บาท

1129900035281 นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสุภา 18,020.00
จ้างปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพ และสแกนแบบรายงาน ADR
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900035281 นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสุภา 631014087041 บจ.กยผ.8/64 01/10/2563 18,020.00 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

63107045255

จ้างดำเนินการจัดทำและประสานงานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร อย.ด้านการจัดการความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

3149800030381 นางสาวสิริมา ไตรศิลป์ 20,000.00
จ้างดำเนินการจัดทำและประสานงานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร อย.ด้านการ

จัดการความรู้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3149800030381 นางสาวสิริมา ไตรศิลป์ 631014135280 บจ.กยผ.9/64 01/10/2563 20,000.00 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

63107023117

จ้างปฏิบัติงานด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

1729900068825 นางสาว ดวงหทัย นิลวรรณ 20,000.00ปฏิบัติงานด้านวิชาการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1729900068825 นางสาว ดวงหทัย นิลวรรณ 631014062770 บจ.กยผ. 14/64 01/10/2563 20,000.00 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

63107043901

จ้างปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ ประสาน ติดตาม รับข้อมูลหน่วยงานด้านแผนงบประมาณและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,700.00 บาท

12,700.00 บาท

1760100076256 นางสาวกัญญาณัฐ ศักดิ์หิรัญรัตน์ 12,700.00
จ้างปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ ประสาน ติดตาม รับข้อมูลหน่วยงานด้านแผน

งบประมาณและอื่นๆ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1760100076256 นางสาวกัญญาณัฐ ศักดิ์หิรัญรัตน์ 631014123892 บจ.กยผ.1/64 01/10/2563 12,700.00 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

63107010270

จ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,330.00 บาท

12,330.00 บาท

3120100806523 นายคชาทัช ศรีปภาดาดิลก 12,330.00จ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100806523 นายคชาทัช ศรีปภาดาดิลก 631014043366 บจ.กยผ.16/64 01/10/2563 12,330.00 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

63107211569

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,000.00 บาท

35,000.00 บาท

0125537007214 บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 35,000.00เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125537007214
บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์

เซอร์วิส จำกัด
631014223736 บจ.กยผ.22/64 02/10/2563 35,000.00 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

63107146724

จ้างปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,100.00 บาท

13,100.00 บาท

1100702043351 นางสาวสิริรัตน์ ยิ้มสร้อย 13,100.00จ้างปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100702043351 นางสาวสิริรัตน์ ยิ้มสร้อย 631014106852 บจ.กยผ.23/64 01/10/2563 13,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63107146604

จ้างปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,150.00 บาท

14,150.00 บาท

1100800955126 นายปัญญา รุจิพืช 14,150.00จ้างปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800955126 นายปัญญา รุจิพืช 631014106751 บจ.กยผ.24/64 01/10/2563 14,150.00 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

63107146441

จ้างปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,100.00 บาท

17,100.00 บาท

3101900361403 นางสุธานันท์ สอาดดี 17,100.00จ้างปฏิบัติงานด้านพัสดุ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101900361403 นางสุธานันท์ สอาดดี 631014106617 บจ.กยผ.31/64 01/10/2563 17,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63117028744

จ้างปฏิบัติงานบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และปฏิบัติงานอื่นๆ ของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,060.00 บาท

39,060.00 บาท

3600300523652 นายอำนวย สุวรรณชัย 39,060.00
จ้างปฏิบัติงานบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

และปฏิบัติงานอื่นๆ ของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3600300523652 นายอำนวย สุวรรณชัย 631114228638 บจ.กยผ.41/64 30/10/2563 39,060.00 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

63107366238

จ้างบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และประสานงานการประชุมศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,000.00 บาท

40,000.00 บาท

3120101690553 นางสาวกัญญานัฐ นาคขำ 40,000.00
จ้างบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ

ประสานงานการประชุมศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101690553 นางสาวกัญญานัฐ นาคขำ 631114229355 บจ.กยผ.43/64 30/10/2563 40,000.00 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

63107215494

ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,200.00 บาท

25,200.00 บาท

3102000068476 ยอดน้ำดื่ม 25,200.00ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102000068476 ยอดน้ำดื่ม 631014237036 บซ.กยผ.1/64 01/10/2563 25,200.00 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

63107320546

ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,600.00 บาท

48,600.00 บาท

0105522011857 บริษัทไทยพัฒนาครุภัณฑ์จำกัด 48,600.00เก้าอี้สำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105522011857 บริษัทไทยพัฒนาครุภัณฑ์จำกัด 631014235316 บซ.กยผ.2/64 27/10/2563 48,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63087678081

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)
1,560,000.00 บาท

1,560,000.00 บาท

0105557133347 เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น จำกัด 1,550,000.00
การจ้างงานโครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105557133347
เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น

จำกัด
631105002551 1/2564 01/10/2563 1,540,000.00 ส่งงานตามกำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63087671382

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเชื่อมโยงข้อมูลโลจิสติกส์กับกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window

ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,200,000.00 บาท

1,200,000.00 บาท

0125547005001 บริษัท สมาร์ท อัลลายแอนส์ จำกัด 1,200,000.00

การจ้างงานโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเชื่อมโยงข้อมูลโลจิสติกส์

กับ กรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window ของสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125547005001 บริษัท สมาร์ท อัลลายแอนส์ จำกัด 631105002602 2/2564 01/10/2563 1,175,000.00 ส่งงานตามกำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63097146460

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)
9,400,000.00 บาท

9,400,000.00 บาท

0105557133347 เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น จำกัด 9,390,000.00
การจ้างงานโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105557133347
เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น

จำกัด
631005006082 3/2564 01/10/2563 9,350,000.00 ส่งงานตามกำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

63097124417

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)
5,000,000.00 บาท

5,000,000.00 บาท

0107546000377 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 4,975,500.00
การจ้างงานโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107546000377
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด

(มหาชน)
631105001612 4/2564 01/10/2563 4,970,000.00 ส่งงานตามกำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก




