
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65047042884

จ้างช่วยปฏิบัติงานที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,260.00 บาท

20,260.00 บาท

1120600133301 ภิรมย์พร  บัวเพ็ง 20,260.00

มีงานที่ต้องปฏิบัติในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน งานพัสดุ

งานงบประมาณ งานพัฒนาระบบราชการ และงานบริหารงานทั่วไป เป็นต้น  ซึ่งมี

เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120600133301 ภิรมย์พร  บัวเพ็ง 650414039488 ตสน จ.6/2565 31/03/2565 20,260.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาที่เสนอ

3,031.31 บาท

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ท าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3100400789039 ร้านกจิทวีทรัพย์ 650314279444 ก.พ.ร. 5/2565 18/03/2565  3,031.31 บาท ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไข

ที่ก าหนด

ชื่อผู้ขาย จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน        ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ    - 

3. ชื่อโครงการ       -

4. งบประมาณ      3,031.31 บาท

5. ราคากลาง       3,031.31 บาท

ร้านกิจทวีทรัพย์ 3100400789039 ร้านกิจทวีทรัพย์

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายชื่อผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ























ราคาทีเ่สนอ

31,320.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1139600065281 น.ส.ชลดา  ทองคลอด 650414022208 บจ.พ.114/2565 10/3/2565 31,320.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ    65047029337

3. ชือ่โครงการ       จ้างปฏบิติังานในหนา้ที่วิศวกร (ชีวการแพทย)์ ม.ีค. - เม.ย.65 (น.ส.ชลดา  ทองคลอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       31,320.00  บาท

5. ราคากลาง         31,320.00 บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

น.ส.ชลดา  ทองคลอด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

จ้างปฏิบัติงานในหน้าที่วิศวกร (ชีวการแพทย)์ ม.ีค. - เม.ย.65 (น.ส.
ชลดา  ทองคลอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1139600065281



ราคาทีเ่สนอ

18,000.00

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

1 0107559000150
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)
650414029996 บจ.พ.115/2565 28/3/2565 18,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     65047038274
3. ชือ่โครงการ       เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ      18,000.00   บาท
5. ราคากลาง        18,000.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

125,280.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1103702561339 น.ส.ธนวรรณ  เทียนประทีป 650414030890 บจ.พ.116/2565 14/2/2565 125,280.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

          

3. ชือ่โครงการ       จ้างปฏบิติังานในหนา้ที่วิศวกร (ชีวการแพทย)์ เม.ย. 65 - ต.ค. 65 (น.ส.ธนวรรณ เทียนประทีป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       128,280.00  บาท

5. ราคากลาง         128,280.00 บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างปฏิบัติงานในหน้าที่วิศวกร (ชีวการแพทย)์ เม.ย.65 -ต.ค.65 
(น.ส.ธนวรรณ เทียนประทีป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1103702561339 น.ส.ธนวรรณ  เทียนประทีป
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ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 65027329442 

3. ช่ือโครงการ ซื้อเครื่องอ่านการ์ด SD CARD และแฟลชไดร์ฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 5,237.65 บาท 

5. ราคากลาง 5,237.65 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซื้อเครื่องอ่านการ์ด SD CARD และแฟลชไดร์ฟ รวม ๓ รายการ 0105550127902 บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 5,237.65 

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 

อร์เนชั่นแนล จ ากัด 
650214318649 บซ.พศ.4/2565 23/02/2565 5,237.65 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

65027345204 

ซื้อชุดเครื่องอ่านบทผ่านเลนส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

92,555.00 บาท 

92,555.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซื้อชุดเครื่องอ่านบทผ่านเลนส ์ 0105552017004 บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด 92,555.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0105552017004 บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด 650314015283 บซ.พศ.5/2565 03/03/2565 92,555.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

65037203869 

ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

27,600.00 บาท 

27,600.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 หมีก Fuji Xerox Docuprint P375 DW (CT203109 0123564002846 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อีซี่ ออฟฟิศ ซัพพลาย 27,600.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0123564002846 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อีซี่ ออฟฟิศ ซัพ
พลาย 

650314177305 บซ.พศ.6/2565 14/03/2565 27,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

65027015790 

จ้างซ่อมกล้องถ่ายภาพนิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

12,840.00 บาท 

12,840.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซ่อมกล้องถ่ายภาพนิ่ง จ านวน ๓ ตัว 0105550127902 บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 12,840.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0105550127902 
บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเต อร์เนชั่น
แนล จ ากัด 

650214096145 บจ.พศ.61/2565 08/02/2565 12,840.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 65037313875 

3. ช่ือโครงการ จ้างซ่อมระบบวงจรไฟฟ้าและตดิตัง้ปลั๊กไฟฟ้า โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 9,600.00 บาท 

5. ราคากลาง 9,600.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 งานจ้างซ่อมระบบวงจรไฟฟ้าและติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า 3102000512376 นายพงศกร  เรืองมาก 9,600.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3102000512376 นายพงศกร  เรืองมาก 650314296432 บจ.พศ.66/2565 21/03/2565 9,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

65037349332 

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,935.00 บาท 

21,935.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 21,935.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 650314303614 บจ.พศ.67/2565 21/03/2565 21,935.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1
จา้งเหมาปฏบิัติงานในหน้าทีเ่จา้พนักงาน
ธุรการ (นางสาวชุติมา หณุเวช) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

175,000.00 175,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวชุติมา หณุเวช 

175,000
นางสาวชุติมา หณุเวช 

175,000
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ าหนด
บจส.124/2565

ลว. 1 มนีาคม 2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2565

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

วนัที่.....31...... เดอืน….....มีนาคม.... พ.ศ. 2565



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65037047834

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวชุติมา หุณเวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

175,000.00 บาท

175,000.00 บาท

3220100092058 นางสาวชุติมา หุณเวช 175,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3220100092058 นางสาวชุติมา หุณเวช 650314041717 บจส.124/2565 01/03/2565 175,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,544.55 45,544.55 เฉพาะเจาะจง
ร้านคุ้มแก้ว
45,544.55

ร้านคุ้มแก้ว
45,544.55

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บซส 4/2565
ลว. 11 มีนาคม 2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2565

(ชือ่หน่วยงาน)....กองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง......

วันที.่....31...... เดอืน…มีนาคม..... พ.ศ. 2565



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65037189604

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,544.55 บาท

45,544.55 บาท

5100400002621 ร้านคุ้มแก้ว 45,544.55อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5100400002621 ร้านคุ้มแก้ว 650314156643 บซส. 4/2565 11/03/2565 45,544.55 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 65037010296 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานในหน้าท่ีนักจัดการงานท่ัวไป   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 91,000.00 บาท 
5.  ราคากลาง  91,000.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานในหน้าท่ีนักจัดการงานท่ัวไป  

กลุ่มก าหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย เดือน มีนาคม – 
กันยายน 2565   

1102002550473 นางสาวสิริยากร  วงษ์บัณฑิตย์ 91,000.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1102002550473 นางสาวสิริยากร 
  วงษ์บัณฑิตย์ 

650314084967 บจ.ว.57/2565 01/03/2565 91,000.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

ความรู้ ความสารถตรงกับงาน 

 
 







ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ   - 

3. ชื่อโครงการ   - 

4. งบประมาณ   - 

5. ราคากลาง  - 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 ไม่มีจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 - - - 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา /
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่
คัดเลือก 

- - - - - - - - - 

 
















