




ราคาที่เสนอ

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ท าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

* เดอืน ธันวาคม 2564 ไมม่จัีดซือ้จัดจา้ง

ชื่อผู้ขาย จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน       ...............................................................................................................................................................................

2. เลขที่โครงการ  ...............................................................................................................................................................................

3. ชื่อโครงการ     ...............................................................................................................................................................................

4. งบประมาณ    .......................................................................................................................บาท

5. ราคากลาง      .......................................................................................................................บาท

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายชื่อผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ





















ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127128093

จ้างผู้ดำเนินงานปฏิบัติงานศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

234,190.00 บาท

234,190.00 บาท

1729900068825 นางสาว ดวงหทัย นิลวรรณ 234,190.00
จ้างผู้ดำเนินงานปฏิบัติงานศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี ในหน้าที่นัก

วิเคราะห์นโยบายและแผน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1729900068825 นางสาว ดวงหทัย นิลวรรณ 641214138283 บจ.กยผ.65/65 09/12/2564 234,190.00 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

64127142780

จ้างผู้ดำเนินงานปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

238,920.00 บาท

238,920.00 บาท

3120101690553 นางสาวกัญญานัฐ นาคขำ 238,920.00
จ้างผู้ดำเนินงานปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ใน

หน้าที่นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101690553 นางสาวกัญญานัฐ นาคขำ 641214183884 บจ.กยผ.66/65 09/12/2564 238,920.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127264924

จ้างผู้ประสานงานปฏิบัติงานกลุ่มการจัดการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (KM) ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

127,740.00 บาท

127,740.00 บาท

3149800030381 นางสาวสิริมา ไตรศิลป์ 127,740.00
จ้างผู้ประสานงานปฏิบัติงานกลุ่มการจัดการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (KM) ใน

หน้าที่นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3149800030381 นางสาวสิริมา ไตรศิลป์ 641214224674 บจ.กยผ.67/65 09/12/2564 127,740.00 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

64127243168

จ้างผู้ประสานงานปฏิบัติงานกลุ่มวิจัยและวิทยบริการในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

79,740.00 บาท

79,740.00 บาท

1103100248225 นางสาวสุพัตรา ดาบชัยธง 79,740.00
จ้างผู้ประสานงานปฏิบัติงานกลุ่มวิจัยและวิทยบริการในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103100248225 นางสาวสุพัตรา ดาบชัยธง 641214196017 บจ.กยผ.68/65 09/12/2564 79,740.00 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

65017001176

จ้างตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

97,335.00 บาท

97,335.00 บาท

3101701119785 นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ์ 97,335.00
จ้างตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101701119785 นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ์ 650114004862 บจ.กยผ.69/65 23/12/2564 97,335.00 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

64127405481

จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

3710900585968 นางกุลนาถ ปทุมสูติ 50,000.00จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710900585968 นางกุลนาถ ปทุมสูติ 641214335646 บจ.กยผ.71/65 24/12/2564 50,000.00 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

65017228274

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

63,104.32 บาท

63,104.32 บาท

5100400002621 ร้านคุ้มแก้ว 63,104.32อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5100400002621 ร้านคุ้มแก้ว 650114183878 ซ/1/2565 20/12/2564 63,104.32 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา  
1.หนวยงาน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมกฎหมายอาหารและยา  
2.เลขท่ีโครงการ -  
3.ชื่อโครงการ จางเปลี่ยนถาดรองน้ําท้ิงพรอมเคลือบสีกันสนิมและหุมฉนวนกันหยดน้ํา เครื่องปรับอากาศทาซากิ ขนาด 36,500.21 บีทียู หอง 207 หมายเลขครุภัณฑ น.5/56 ป. 
4.งบประมาณ 4,494.00 บาท  
5.ราคากลาง 4,494.00 บาท  
6.รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้  

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 
3100700758678 ฐาปนีย แอร เซอรวิส 4,494.00  

7.ผูท่ีไดรับการคัดเลือก ไดแก  
ลําดับ เลขประจําตัว 

ผูเสียภาษีอากร ชื่อผูขาย เลขคุมสัญญา 
ในรบบ e-GP เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งจาง วันท่ีทําสัญญา/ 
ใบสั่งจาง จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก 

1 3100700758678 ฐาปนีย แอร เซอรวิส - จ/6/2565 20/12/2564 4,494.00 สงงานตามกําหนด เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด  



ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา  
1.หนวยงาน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมกฎหมายอาหารและยา  
2.เลขท่ีโครงการ -  
3.ชื่อโครงการ จางทําตรายางของเจาหนาท่ี 
4.งบประมาณ 2,310.00 บาท  
5.ราคากลาง 2,310.00 บาท  
6.รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้  

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 3100400789021 ราน จ.ชื่นพาณิชย 2,310.00  7.ผูท่ีไดรับการคัดเลือก ไดแก  
ลําดับ เลขประจําตัว 

ผูเสียภาษีอากร ชื่อผูขาย เลขคุมสัญญา 
ในรบบ e-GP เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งจาง วันท่ีทําสัญญา/ 
ใบสั่งจาง จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก 

1 3100400789021 ราน จ.ชื่นพาณิชย - จ/8/2565 20/12/2564 2,310.00 สงงานตามกําหนด เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด  



ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา  
1.หนวยงาน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมกฎหมายอาหารและยา  
2.เลขท่ีโครงการ -  
3.ชื่อโครงการ จางเปลี่ยนถาดรองน้ําท้ิงพรอมเคลือบสีกันสนิมและหุมฉนวนกันหยดน้ํา เครื่องปรับอากาศทาซากิ ขนาด 36,500.21 บีทียู หอง 207 หมายเลขครุภัณฑ น.5/56 ป. 
4.งบประมาณ 4,494.00 บาท  
5.ราคากลาง 4,494.00 บาท  
6.รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้  

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 
3100700758678 ฐาปนีย แอร เซอรวิส 4,494.00  

7.ผูท่ีไดรับการคัดเลือก ไดแก  
ลําดับ เลขประจําตัว 

ผูเสียภาษีอากร ชื่อผูขาย เลขคุมสัญญา 
ในรบบ e-GP เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งจาง วันท่ีทําสัญญา/ 
ใบสั่งจาง จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก 

1 3100700758678 ฐาปนีย แอร เซอรวิส - จ/7/2565 20/12/2564 4,494.00 สงงานตามกําหนด เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด  



ราคาทีเ่สนอ

20,880.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1909802325163 นางสาวลักษมี จนิดา 641214243395 บจ.พ.72/2565 1/12/2564 20,880.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

นางสาวลักษมี จินดา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

จ้างปฏิบัติงานในหน้าที่นักเทคนิคการแพทย์ ธ.ค. 64 (นางสาวลักษมี
 จินดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1909802325163

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64127300878

3. ชือ่โครงการ       จ้างปฏบิติังานในหนา้ที่นกัเทคนคิการแพทย์ ธ .ค. 64 (นางสาวลักษม ีจินดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ        20,880.00  บาท

5. ราคากลาง         20,880.00 บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้



ราคาทีเ่สนอ

20,880.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1709901165514 นายพงศธร กาลาสี 641214243483 บจ.พ.73/2565 1/12/2564 20,880.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64127298408

3. ชือ่โครงการ       จ้างปฏบิติังานในหนา้ที่นกัเทคนคิการแพทย์ ธ .ค. 64 (นายพงศธร กาลาสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ        20,880.00  บาท

5. ราคากลาง         20,880.00 บาท

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

จ้างปฏิบัติงานในหน้าที่นักเทคนิคการแพทย์ ธ.ค. 64 (นายพงศธร 
กาลาสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1709901165514 นายพงศธร กาลาสี



ราคาทีเ่สนอ

8,500.00

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

1 3900101138357 เจเอส คอมพิวเตอร์ 650114018235 บจ.พ.74/2565 29/12/2564 8,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

จ้างย้ายและติดต้ังระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

3900101138357 เจเอส คอมพิวเตอร์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     65017011950
3. ชือ่โครงการ       จ้างย้ายและติดต้ังระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       8,500.00  บาท
5. ราคากลาง        8,500.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา
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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127064011

จ้างซ่อมแซมชักโครกภายในห้องน้ำหญิง อาคาร 5 ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,800.00 บาท

27,800.00 บาท

3102000512376 นายพงศกร  เรืองมาก 27,800.00ซ่อมแซมชักโครกภายในห้องน้ำหญิง อาคาร 5 ชั้น 51

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102000512376 นายพงศกร  เรืองมาก 641214051362 บจ.ด.143/65 01/12/2564 27,800.00 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

64097821685

ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

3102000068476 ยอดน้ำดื่ม 18,000.00น้้ำดื่มเฟิสท์คลาส ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102000068476 ยอดน้ำดื่ม 641014037362 บซ.พศ.1/2565 07/10/2564 18,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

- - - - - - - - -

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ธันวาคม 2564

(ชือ่หน่วยงาน)....กองควบคุมเครื่องส าอางและวตัถุอันตราย กลุม่ควบคุมเครื่องส าอาง......

วนัที่.....29...... เดอืน…ธันวาคม..... พ.ศ. 2564

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้งล าดบัที่

แบบ สขร. 1



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64127356057 
3.  ชื่อโครงการ  ซื้อวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 36,167.07 บาท 
5.  ราคากลาง  36,167.07 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อวัสดุส านักงาน 3100400789039 กิจทวีทรัพย์ 36,167.07 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100400789039 กิจทวีทรัพย์ 641214289655 บซ.ว.3/2565 15/12/2564 36,167.07 ส่งมอบงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64127351350 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างเดินสายโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 10,000.00 บาท 
5.  ราคากลาง  10,000.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเดินสายโทรศัพท์ 31002000512376 นายพงศกร  เรืองมาก 10,000.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 31002000512376 นายพงศกร  เรืองมาก 641214288280 บจ.ว.37/2565 15/12/2564 10,000.00 ส่งมอบงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 









ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127385088

จ้างปฏิบัติงาน ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

98,580.00 บาท

98,580.00 บาท

1779900089474 นายวิริยะ หงษ์บิน 98,580.00จัดจ้างปฏิบัติงาน ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1779900089474 นายวิริยะ หงษ์บิน 641214313908
บจ.สมพ.

66/2565
01/12/2564 98,580.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127386151

จ้างปฏิบัติงาน ในหน้าที่ นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

98,580.00 บาท

98,580.00 บาท

1411300204863 นางสาวนภาพร แก้วมาตย์ 98,580.00จัดจ้างปฏิบัติงาน ในหน้าที่ นิติกร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1411300204863 นางสาวนภาพร แก้วมาตย์ 641214314471
บจ.สมพ.

67/2565
01/12/2564 98,580.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127380755

จ้างปฏิบัติงาน ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,580.00 บาท

80,580.00 บาท

1102700366694 นางสาวธิดารัตน์ แสงป้อ 80,580.00จัดจ้างปฏิบัติงาน ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102700366694 นางสาวธิดารัตน์ แสงป้อ 641214310624
บจ.สมพ.

68/2565
01/12/2564 80,580.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017000251

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
104,100.00 บาท

104,100.00 บาท

3450101209097 นางสาวโสภาวรรณ ธุระกิจ 104,100.00
จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการ

เพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450101209097 นางสาวโสภาวรรณ ธุระกิจ 650114000194
บจ.สมพ.

69/2565
21/12/2564 104,100.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017000263

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
78,000.00 บาท

78,000.00 บาท

1471100150522 นางสาวมลิณี ถากงตา 78,000.00
จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบ

การเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1471100150522 นางสาวมลิณี ถากงตา 650114000209
บจ.สมพ.

70/2565
21/12/2564 78,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017000279

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิชาการสาธารณสุข

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
114,600.00 บาท

114,600.00 บาท

3120101732639 นางสาวรุ่งทิวา  ฟองลาที 114,600.00

รายงานขอจัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้

ประกอบการเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิชาการ

สาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101732639 นางสาวรุ่งทิวา  ฟองลาที 650114000230
บจ.สมพ.

71/2565
21/12/2564 114,600.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017000289

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ แพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

98,580.00 บาท

98,580.00 บาท

1100702119765 นางสาวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง 98,580.00
จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบ

การเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ แพทย์แผนไทย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100702119765 นางสาวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง 650114000245
บจ.สมพ.

72/2565
21/12/2564 98,580.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017218958

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ แพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

92,580.00 บาท

92,580.00 บาท

1700400242585 นางสาวขวัญเรือน แสงไข่ 92,580.00
จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบ

การเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ แพทย์แผนไทย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400242585 นางสาวขวัญเรือน แสงไข่ 650114176085
บจ.สมพ.

73/2565
21/12/2564 92,580.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017219016

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

95,400.00 บาท

95,400.00 บาท

1439900096066 นางสาวภัทร์ธีนันท์ สมภารสิงห์ 95,400.00
จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อ

สร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นิติกร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1439900096066 นางสาวภัทร์ธีนันท์ สมภารสิงห์ 650114176134
บจ.สมพ.

74/2565
21/12/2564 95,400.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017219041

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

95,400.00 บาท

95,400.00 บาท

1409901439145 นางสาวสุจิตราภรณ์ โพธิ์ศรี 95,400.00
จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อ

สร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นิติกร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1409901439145 นางสาวสุจิตราภรณ์ โพธิ์ศรี 650114176151
บจ.สมพ.

75/2565
21/12/2564 95,400.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017214637

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
97,860.00 บาท

97,860.00 บาท

1640100182855 นายมารุต สีแสง 97,860.00

ปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้าง

ความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1640100182855 นายมารุต สีแสง 650114178958
บจ.สมพ.

76/2565
21/12/2564 97,860.00 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

65017214980

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,900.00 บาท

15,900.00 บาท

1102000770603 นายเอกชัย ศิริผล 15,900.00

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อ

สร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102000770603 นายเอกชัย ศิริผล 650114179007
บจ.สมพ.

77/2565
21/12/2564 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

65017222337

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ แพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

92,580.00 บาท

92,580.00 บาท

1779900215623 นางสาวฐิติพร ตันตินิธิพงษ์ 92,580.00
จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อ

สร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ แพทย์แผนไทย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1779900215623 นางสาวฐิติพร ตันตินิธิพงษ์ 650114179074
บจ.สมพ.

78/2565
21/12/2564 92,580.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017214987

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1103700410210 นางสาววิศัลยา ศรีวิชาการ 108,000.00

จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อ

สร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700410210 นางสาววิศัลยา ศรีวิชาการ 650114179140
บจ.สมพ.

79/2565
21/12/2564 108,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017000179

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ เจ้าพนักงานธุรการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
85,440.00 บาท

85,440.00 บาท

1349900331023 นางสาวรัตติยากร พรานไพร 85,440.00
จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อ

สร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ เจ้าพนักงานธุรการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1349900331023 นางสาวรัตติยากร พรานไพร 650114000144
บจ.สมพ.

80/2565
21/12/2564 85,440.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017000218

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
78,000.00 บาท

78,000.00 บาท

1129900139604 นางสาวณัฐสุดา บัวงาม 78,000.00
จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อ

สร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900139604 นางสาวณัฐสุดา บัวงาม 650114000166
บจ.สมพ.

81/2565
21/12/2564 78,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017222029

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ เจ้าพนักงานธุรการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,430.00 บาท

9,430.00 บาท

3520100415229 นางสาวกานต์นภัส พูลศิริภูวัชร์ 9,430.00
จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อ

สร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ เจ้าพนักงานธุรการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3520100415229 นางสาวกานต์นภัส พูลศิริภูวัชร์ 650114178801
บจ.สมพ.

82/2565
21/12/2564 9,430.00 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

65017000238

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นักวิชาการพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

78,000.00 บาท

78,000.00 บาท

1430300192503 นายภาณุวัฒน์ ผลาเลิศ 78,000.00
จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อ

สร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นักวิชาการพัสดุ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1430300192503 นายภาณุวัฒน์ ผลาเลิศ 650114000184
บจ.สมพ.

83/2565
21/12/2564 78,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017219106

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ เจ้าพนักงานธุรการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
65,580.00 บาท

65,580.00 บาท

1709700173935 นางสาวอิสริยา กิตติวัฒน์ 65,580.00
จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบ

การเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ เจ้าพนักงานธุรการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709700173935 นางสาวอิสริยา กิตติวัฒน์ 650114178419
บจ.สมพ.

84/2565
21/12/2564 65,580.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017221688

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
98,580.00 บาท

98,580.00 บาท

1102700186327 นางสาวดวงพร ทุมมี 98,580.00
จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบ

การเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102700186327 นางสาวดวงพร ทุมมี 650114178542
บจ.สมพ.

85/2565
21/12/2564 98,580.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017219138

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ แพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

102,780.00 บาท

102,780.00 บาท

1840100347143 นางสาวณฐมน โสดยิ้ม 102,780.00
จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบ

การเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ แพทย์แผนไทย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1840100347143 นางสาวณฐมน โสดยิ้ม 650114176286
บจ.สมพ.

86/2565
21/12/2564 102,780.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017167994

จ้างปฎิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักการจัดการทั่วไป

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
85,620.00 บาท

85,620.00 บาท

3180500078487 สุธาทิพย์ แพ่งสภา 85,620.00
ปฎิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อ

ความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักการจัดการทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3180500078487 สุธาทิพย์ แพ่งสภา 650114133417
บจ.สมพ.

87/2565
21/12/2564 85,620.00 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

65017221821

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิชาการอาหารและยา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
110,580.00 บาท

110,580.00 บาท

1102900026064 นางสาวอนันตญา น้อยนา 110,580.00

จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบ

การเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิชาการอาหาร

และยา

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102900026064 นางสาวอนันตญา น้อยนา 650114178644
บจ.สมพ.

88/2565
21/12/2564 110,580.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017221934

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิชาการอาหารและยา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
90,000.00 บาท

90,000.00 บาท

5130100034110 นางสาวยูมิ ชินโด๊ะ 90,000.00

จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบ

การเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิชาการอาหาร

และยา

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5130100034110 นางสาวยูมิ ชินโด๊ะ 650114178732
บจ.สมพ.

89/2565
21/12/2564 90,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017207361

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

98,580.00 บาท

98,580.00 บาท

1103701454458 นางสาวศิริทิพย์ ทองสมุทร 98,580.00
จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อ

สร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นิติกร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701454458 นางสาวศิริทิพย์ ทองสมุทร 650114165711
บจ.สมพ.

90/2565
21/12/2564 98,580.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017208346

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

95,400.00 บาท

95,400.00 บาท

1330300158209 นายชลนที ทองไทย 95,400.00
จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อ

สร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นิติกร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330300158209 นายชลนที ทองไทย 650114166806
บจ.สมพ.

91/2565
21/12/2564 95,400.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017209819

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1103701606088 นางสาวเมธีรา ศรีสวัสดิ์ 108,000.00
จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อ

สร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นิติกร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701606088 นางสาวเมธีรา ศรีสวัสดิ์ 650114168094
บจ.สมพ.

92/2565
21/12/2564 108,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017210821

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

95,400.00 บาท

95,400.00 บาท

1103702247961 นางสาวภัทราวดี คัชรินทร์ 95,400.00
จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อ

สร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นิติกร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103702247961 นางสาวภัทราวดี คัชรินทร์ 650114168851
บจ.สมพ.

93/2565
21/12/2564 95,400.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017212462

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิชาการอาหารและยา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
92,580.00 บาท

92,580.00 บาท

1100801074352 นางสาวนพรัตน์ ลิมติยะโยธิน 92,580.00

จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบ

การเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิชาการอาหาร

และยา

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100801074352 นางสาวนพรัตน์ ลิมติยะโยธิน 650114170596
บจ.สมพ.

94/2565
21/12/2564 92,580.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017480819

จ้างปฏิบัติงาน ในหน้าที่ นักวิชาการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

71,500.00 บาท

71,500.00 บาท

1199900243959 นางสาวชัชรีย์ เอี่ยมสำราญ 71,500.00จัดจ้างปฏิบัติงาน ในหน้าที่ นักวิชาการสาธารณสุข1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1199900243959 นางสาวชัชรีย์ เอี่ยมสำราญ 650114391437
บจ.สมพ.

95/2565
21/12/2564 71,500.00 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

65017480867

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิชาการสาธารณสุข

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
71,500.00 บาท

71,500.00 บาท

1100201050592 นางสาวกมลทิพย์ น้อยรักษ์ 71,500.00

จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบ

การเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิชาการ

สาธารณสุข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100201050592 นางสาวกมลทิพย์ น้อยรักษ์ 650114391464
บจ.สมพ.

96/2565
21/12/2564 71,500.00 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

65017218987

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิชาการอาหารและยา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
78,000.00 บาท

78,000.00 บาท

1102002941260 นางสาวบุษกาญน์ ชาวหัวเวียง 78,000.00

จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบ

การเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิชาการอาหาร

และยา

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102002941260 นางสาวบุษกาญน์ ชาวหัวเวียง 650114176108
บจ.สมพ.

97/2565
21/12/2564 78,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017206018

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
78,000.00 บาท

78,000.00 บาท

1189900207685 นางสาวผกามาศ แสงเย็น 78,000.00
จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อ

สร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1189900207685 นางสาวผกามาศ แสงเย็น 650114164468
บจ.สมพ.

98/2565
22/12/2564 78,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017480897

จ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นักวิชาการสาธารณสุข

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
78,000.00 บาท

78,000.00 บาท

1311500047151 นางสาววาสิตา สร้อยสุวรรณ 78,000.00

จัดจ้างปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อ

สร้างความมั่นคงและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในหน้าที่ นักวิชาการ

สาธารณสุข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1311500047151 นางสาววาสิตา สร้อยสุวรรณ 650114391481
บจ.สมพ.

99/2565
22/12/2564 78,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017180285

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อพัฒนาแนวทางการกำหนดปริมาณการใช้สมุนไพรในยาแผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,000.00 บาท

80,000.00 บาท

3101500638696 นางวันทนี เจตนธรรมจักร 80,000.00
จัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อพัฒนาแนวทางการกำหนดปริมาณการใช้สมุนไพรในยาแผน

ไทย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101500638696 นางวันทนี เจตนธรรมจักร 650114142941
บจ.สมพ.

100/2565
29/12/2564 80,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาท่ีเสนอ

1,280.00                                      

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังจ้าง ใบสังจ้าง

1 3120100101058 ร้าน เอ เอส ก็อบป้ี - - -              1,280.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 3,200 แผ่น (กลุ่ม POST) 3120100101058 ร้าน เอ เอส ก็อบป้ี

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายช่ือผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

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

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

3. ช่ือโครงการ     ......จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 3,200 แผ่น (กลุ่ม POST).................................

4. งบประมาณ    .........................................1,280..................................................................................บาท

5. ราคากลาง      ........................................1,280..................................................................................บาท

ช่ือผู้ขาย จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก



ราคาท่ีเสนอ

3,424.00                                      

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังจ้าง ใบสังจ้าง

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส - - -              3,424.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายช่ือผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

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

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

3. ช่ือโครงการ     ......จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง....................................................................................

4. งบประมาณ    ......................................3,424.................................................................................บาท

5. ราคากลาง      .....................................3,424.................................................................................บาท

ช่ือผู้ขาย จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก



ราคาท่ีเสนอ

2,000.00                                      

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังจ้าง ใบสังจ้าง

1 3102000512376 นายพงศกร เรืองมาก - - -              2,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ช่ือผู้ขาย จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

 ช้ัน 4 อาคาร 2   

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

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

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

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

4. งบประมาณ    ......................................2,000.................................................................................บาท

5. ราคากลาง      .....................................2,000.................................................................................บาท

จ้างซ่อมห้องน้ าหญิง กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3102000512376 นายพงศกร เรืองมาก

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

64127409911

จ้างปฏิบัติงานกล่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่เภสัชกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3639800096182 นางพรนรี  กิตติวรรณโชติ 25,000.00ปฏิบัติงานกล่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่เภสัชกร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3639800096182 นางพรนรี  กิตติวรรณโชติ 641214335654 สนบ.จ.65/2565 17/12/2564 25,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


















































