




ราคาทีเ่สนอ
153,230.00                                   

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

1 1710600087800 นางสาวธนฐักาญจน ์พันธ์มฆัวาฬ 64117454329 ก.พ.ร. 4/2565 15-พ.ย.-64           153,230.00 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไข      
ที่ก าหนด

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน        ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ    64117454329
3. ชื่อโครงการ      จา้งเจา้หน้าที่ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ      153,230 บาท
5. ราคากลาง       153,230 บาท

นางสาวธนัฐกาญจน์ พันธ์มฆัวาฬ 1710600087800 นางสาวธนัฐกาญจน์ พันธ์มฆัวาฬ

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ

















































































































ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117362075

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มติดตามและประเมินผล ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,720.00 บาท

30,720.00 บาท

1100800086331 นายทศพร ขาวละเอียด 30,720.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มติดตามและประเมินผล ในหน้าที่เจ้าพนักงาน

ธุรการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800086331 นายทศพร ขาวละเอียด 641114340797 บจ.กยผ.36/65 01/11/2564 30,720.00 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

64117360887

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มติดตามและประเมินผล ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,220.00 บาท

27,220.00 บาท

1102000671168 นางสาวสินีนุช รงศิริกุล 27,220.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มติดตามและประเมินผล ในหน้าที่นักจัดการงาน

ทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102000671168 นางสาวสินีนุช รงศิริกุล 641114345489 บจ.กยผ.37/65 01/11/2564 27,220.00 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

64117361292

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มติดตามและประเมินผล ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,220.00 บาท

27,220.00 บาท

1860200102517 นางสาวสุนันทา เหมาะภักดี 27,220.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มติดตามและประเมินผล ในหน้าที่นักจัดการงาน

ทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1860200102517 นางสาวสุนันทา เหมาะภักดี 641114345341 บจ.กยผ.38/65 01/11/2564 27,220.00 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

64117457023

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,500.00 บาท

42,500.00 บาท

3600300523652 นายอำนวย สุวรรณชัย 42,500.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3600300523652 นายอำนวย สุวรรณชัย 641114363338 บจ.กยผ.39/65 01/11/2564 42,500.00 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

64117453481

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,580.00 บาท

38,580.00 บาท

3100900311871 นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์ 38,580.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100900311871 นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์ 641114360173 บจ.กยผ.40/65 01/11/2564 38,580.00 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

64117425575

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มวิจัยและจัดการความรู้ด้านนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (KM) ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,000.00 บาท

26,000.00 บาท

1129900306365 นางสาวบุตรสนีย์ แสนแก้ว 2,600,026,000.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มวิจัยและจัดการความรู้ด้านนผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(KM) ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900306365 นางสาวบุตรสนีย์ แสนแก้ว 641114337174 บจ.กยผ.41/65 01/11/2564 26,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117375841

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มวิจัยและวิทยบริการ ในหน้าที่นักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,120.00 บาท

31,120.00 บาท

1101401171971 นางสาวณัฐฐานันท์ ปั้นสุวรรณ 31,120.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มวิจัยและวิทยบริการ ในหน้าที่นักวิชาการ

เผยแพร่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101401171971 นางสาวณัฐฐานันท์ ปั้นสุวรรณ 641114337266 บจ.กยผ.42/65 01/11/2564 31,120.00 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

64117380021

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มวิจัยและวิทยบริการ ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43,440.00 บาท

43,440.00 บาท

3251100436955 นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม 43,440.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มวิจัยและวิทยบริการ ในหน้าที่นักจัดการงาน

ทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3251100436955 นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม 641114337564 บจ.กยผ.43/64 01/11/2564 43,440.00 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

64117303016

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,940.00 บาท

35,940.00 บาท

1120100081387 นางสาวภัทราลักษณ์ เชื้อสุข 35,940.00จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120100081387 นางสาวภัทราลักษณ์ เชื้อสุข 641114239365 บจ.กยผ.44/65 01/11/2564 35,940.00 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

64117352840

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,520.00 บาท

19,520.00 บาท

1100200120848 นายไพฑูรย์ ขับถม 19,520.00จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200120848 นายไพฑูรย์ ขับถม 641114279486 บจ.กยผ.45/65 01/11/2564 19,520.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117335191

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,380.00 บาท

26,380.00 บาท

3120100806523 นายคชาทัช ศรีปภาดาดิลก 26,380.00จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100806523 นายคชาทัช ศรีปภาดาดิลก 641114274055 บจ.กยผ.46/65 01/11/2564 26,380.00 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

64117397325

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศในหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,800.00 บาท

31,800.00 บาท

1100702043351 นางสาวสิริรัตน์ ยิ้มสร้อย 31,800.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศในหน้าที่นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100702043351 นางสาวสิริรัตน์ ยิ้มสร้อย 641114314840 บจ.กยผ.47/65 01/11/2564 31,800.00 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

64117398339

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,340.00 บาท

28,340.00 บาท

1620300102731 นางสาวปนัดดา จันทะบัตร์ 28,340.00ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1620300102731 นางสาวปนัดดา จันทะบัตร์ 641114315538 บจ.กยผ.49/65 01/11/2564 28,340.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117397558

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศในหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,800.00 บาท

31,800.00 บาท

1719900393769 นางสาวไปรยา พูนพานิชอุปถัมป์ 31,800.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศในหน้าที่นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1719900393769 นางสาวไปรยา พูนพานิชอุปถัมป์ 641114315128 บจ.กยผ.50/65 01/11/2564 31,800.00 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

64117398525

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

3130700091851 นางสาวนวรัตน์ พะลายะสุต 50,000.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศในหน้าที่นักจัดการงาน

ทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3130700091851 นางสาวนวรัตน์ พะลายะสุต 641114315664 บจ.กยผ.51/65 01/11/2564 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

64117398128

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,400.00 บาท

46,400.00 บาท

3130600535227 นางสาวหทัยรัตน์ ละเต็มซัน 46,400.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศในหน้าที่เจ้าพนักงาน

ธุรการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3130600535227 นางสาวหทัยรัตน์ ละเต็มซัน 641114315367 บจ.กยผ.52/65 01/11/2564 46,400.00 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

64117397915

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศในหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,800.00 บาท

31,800.00 บาท

1139900170218 นายสหรัฐ พร้อมบุญสิริ 31,800.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศในหน้าที่นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1139900170218 นายสหรัฐ พร้อมบุญสิริ 641114315214 บจ.กยผ.53/65 01/11/2564 31,800.00 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

64117398255

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,530.00 บาท

17,530.00 บาท

3101900361403 นางสุธานันท์ สอาดดี 17,530.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศในหน้าที่เจ้าพนักงาน

ธุรการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101900361403 นางสุธานันท์ สอาดดี 641114315448 บจ.กยผ.54/65 01/11/2564 17,530.00 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

64117398671

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,000.00 บาท

26,000.00 บาท

1103700808761 นายกฤษตฤณ กรานจรูญ 26,000.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศในหน้าที่นักจัดการงาน

ทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700808761 นายกฤษตฤณ กรานจรูญ 641114315764 บจ.กยผ.55/65 01/11/2564 26,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117398732

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,060.00 บาท

20,060.00 บาท

1102002393432 นายกิติพงศ์  หาเรือนพุฒ 20,060.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102002393432 นายกิติพงศ์  หาเรือนพุฒ 641114315801 บจ.กยผ.56/65 01/11/2564 20,060.00 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

64117398771

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,860.00 บาท

18,860.00 บาท

1100400651944 นายศุภณัฐ สุขมาก 18,860.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100400651944 นายศุภณัฐ สุขมาก 641114315824 บจ.กยผ.57/65 01/11/2564 18,860.00 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

64117398628

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,000.00 บาท

26,000.00 บาท

1859900206241 นางสาวรุ้งชาดา มิตรใจดี 26,000.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศในหน้าที่นักจัดการงาน

ทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1859900206241 นางสาวรุ้งชาดา มิตรใจดี 641114315725 บจ.กยผ.58/65 01/11/2564 26,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117186287

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,000.00 บาท

40,000.00 บาท

3310400959081 นายชโนทัย  แก้วอำไพ 40,000.00จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3310400959081 นายชโนทัย  แก้วอำไพ 641114199124 บจ.กยผ.59/65 16/11/2564 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

64117260284

จ้างจัดทำข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ ปีที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000.00 บาท

24,000.00 บาท

0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดี

ไซน์
24,000.00จัดทำข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ ปีที่ 271

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษร

กราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
641114295610 บจ.กยผ.60/65 16/11/2564 24,000.00 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

64127169750

จ้างซ่อมห้องผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57,780.00 บาท

57,780.00 บาท

0105555131347 บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด 57,780.00จ้างซ่อมห้องผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105555131347 บริษัท  อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด 641214171750 บจ.กยผ.62/65 30/11/2564 57,780.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117061574

ซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

85,000.00 บาท

85,000.00 บาท

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 80,000.00เครื่องปรับอากาศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 641114048291 บซ.กยผ.6/65 03/11/2564 80,000.00 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

64127216816

ซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

354,817.35 บาท

354,817.35 บาท

0123562004019 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีวีเอ็นเอส.พลัส 354,817.35
ไมโครโฟนชุดประชุมแบบมีสาย (52.16.15.20 -000004)[แบบอนาล็อก,ผู้เข้าร่วม

ประชุม,200Hz-12.5KHz  ฯลฯ]
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0123562004019 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีวีเอ็นเอส.พลัส 641214181694 บซ.กยผ.7/65 30/11/2564 354,817.35 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117356554

จ้างปฏิบัติงานด้านจัดทำข้อมูลรวบรวมเอกสารด้านการพิจารณาดำเนินการทางคดี ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,120.00 บาท

33,120.00 บาท

1129900041892 ชื่นจิต ทองนพเก้า 33,120.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900041892 ชื่นจิต ทองนพเก้า 641114282604 จ/4/2565 01/11/2564 33,120.00 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

64117356792

จ้างปฏิบัติงานด้านจัดทำข้อมูล ประสานงาน ติดตาม สรุปและแจ้งผลเกี่ยวกับการดำเนินการทางคดี ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,120.00 บาท

37,120.00 บาท

1101500177943 อนุธิดา ปัตตานุสรณ์ 37,120.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101500177943 อนุธิดา ปัตตานุสรณ์ 641114284340 จ/5/2565 01/11/2564 37,120.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

35,920.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3100903079686 นายฉกาจ แมลงภูท่อง 641114361012 บจ.พ.37/2565 1/11/2564 35,920.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานขับรถ พ.ย.64-ธ.ค.
64 (นายฉกาจ แมลงภูท่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3100903079686 นายฉกาจ แมลงภูท่อง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64117275470

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานในต าแหนง่พนกังานขับรถยนต์ พ .ย.64-ธ.ค.64  (นายฉกาจ แมลงภูท่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       35,920.00  บาท
5. ราคากลาง        35,920.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

22,260.00

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

1 3170500010050 นางสาวชนิดาภา เพชรบุตร์ 641114371501 บจ.พ.38/2565 1/11/2564 22,260.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117275304
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่เจ้าพนกังานธุรการ พ .ย.64-ธ.ค.64 (น.ส.ชนดิาภา เพชรบตุร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       22,260.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

5. ราคากลาง        22,260.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา
จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พ.ย.64-
ธ.ค.64 (น.ส.ชนิดาภา เพชรบุตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3170500010050 นางสาวชนิดาภา เพชรบุตร์



ราคาทีเ่สนอ

22,860.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1120100010919 นายวิทยา  มหา 641114361799 บจ.พ.39/2565 1/11/2564 22,860.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

5. ราคากลาง        22,860.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา
จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งพนักงานขับรถ พ.ย.64-ธ.ค.64
 (นายวิทยา มหา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1120100010919 นายวิทยา  มหา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117275034
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่พนกังานขับรถ พ .ย.64-ธ.ค.64 (นายวิทยา มหา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       22,860.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

46,660.00

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

1 1100200779467 นางสาวรุ่งนภา โมกผา 641114372838 บจ.พ. 40/2565 1/11/2564 46,660.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการอาหารและยา พ.ย.
64-ธ.ค.64 (น.ส.รุ่งนภา  โมกผา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100200779467 นางสาวรุ่งนภา โมกผา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117275721
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัวิชาการอาหารและยา พ .ย.64-ธ.ค.64 (น.ส.รุ่งนภา  โมกผา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       46,660.00  บาท
5. ราคากลาง        46,660.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

34,580.00

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

1 1120100081344 นายทวิช  ภูส่่าน 641114368251 บจ.พ.41/2565 1/11/2564 34,580.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พ.ย.64-
ธ.ค.64 (นายทวิช ภูส่่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1120100081344 นายทวิช  ภูส่่าน

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117276049
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป พ .ย.64-ธ.ค.64 (นายทวิช ภูส่่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       34,580.00  บาท
5. ราคากลาง        34,580.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

26,000.00

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

1 1102002073578 น.ส. ปุณยานุช  คุณูปธานินทร์ 641114371370 บจ.พ.42/2565 1/11/2564 26,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

2. เลขที่โครงการ     64117276548
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป พ .ย.64-ธ.ค.64 (น.ส. ปณุยานชุ คุณูปธานนิทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       26,000.00  บาท
5. ราคากลาง        26,000.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พ.ย.64-
ธ.ค.64 (น.ส. ปุณยานุช คุณูปธานินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1102002073578 น.ส. ปุณยานุช  คุณูปธานินทร์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 



ราคาทีเ่สนอ

31,000.00

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

1 1120100054983 นายพงษ์พันธ์  ทิมแตง 641114371136 บจ.พ.43/2565 1/11/2564 31,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117279131
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป พ .ย.64-ธ.ค.64 (นายพงษพ์ันธ์ ทิมแตง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       31,000.00  บาท
5. ราคากลาง        31,000.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พ.ย.64-
ธ.ค.64 (นายพงษ์พันธ์ ทิมแตง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1120100054983 นายพงษ์พันธ์  ทิมแตง



ราคาทีเ่สนอ

42,660.00

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

1 1100800713475 นายวันฉัตร  ผลพิมาย 641114367989 บจ.พ.44/2565 1/11/2564 42,660.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการอาหาร   และยา 
พ.ย.64-ธ.ค.64 (นายวันฉัตร  ผลพิมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100800713475 นายวันฉัตร  ผลพิมาย

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117281341
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัวิชาการอาหารและยา พ .ย.64-ธ.ค.64 (นายวันฉัตร  ผลพิมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       42,660.00  บาท
5. ราคากลาง        42,660.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

47,720.00

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

1 1140800056296 นางสาววนิดา นุชนาฏ 641114369263 บจ.พ.45/2565 1/11/2564 47,720.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117278336
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัวิชาการอาหารและยา พ .ย.64-ธ.ค.64 (น.ส.วนดิา นชุนาฏ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       47,720.00  บาท
5. ราคากลาง        47,720.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการอาหาร   และยา 
พ.ย.64-ธ.ค.64 (น.ส.วนิดา นุชนาฏ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1140800056296 นางสาววนิดา นุชนาฏ



ราคาทีเ่สนอ

21,260.00

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

1 1129900453988 นายสุทธิพร  ทับทอง 641114366410 บจ.พ.46/2565 1/11/2564 21,260.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พ.ย.64-
ธ.ค.64 (นายสุทธิพร  ทับทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1129900453988 นายสุทธิพร  ทับทอง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117276354
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่เจ้าพนกังานธุรการ พ .ย.64-ธ.ค.64 (นายสุทธิพร  ทับทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       21,260.00  บาท
5. ราคากลาง        21,260.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

41,760.00

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

1 1100600356598 น.ส.อรวรรยา  ปิน่แสง 641114372318 บจ.พ.47/2565 1/11/2564 41,760.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานในต าแหน่งวิศวกร (ชีวการแพทย)์ พ.ย.
64-ธ.ค.64 (น.ส. อรวรรยา ปิน่แสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100600356598 น.ส.อรวรรยา  ปิน่แสง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117281192
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานในต าแหนง่วิศวกร (ชีวการแพทย)์ พ.ย.64-ธ.ค.64 (น.ส. อรวรรยา ปิน่แสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       41,760.00  บาท
5. ราคากลาง        41,760.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

30,000.00

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

1 1100702375150 นางสาวเบญจมาศ  คุ้มแก้ว 641114369487 บจ.พ.48/2565 1/11/2564 30,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117277811
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัวิชาการอาหารและยา พ .ย.64-ธ.ค.64 (น.ส. เบญจมาศ คุ้มแกว้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       30,000.00  บาท
5. ราคากลาง        30,000.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา
จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการอาหาร    และยา 
พ.ย.64-ธ.ค.64 (น.ส. เบญจมาศ คุ้มแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100702375150

จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

นางสาวเบญจมาศ  คุ้มแก้ว

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย



ราคาทีเ่สนอ

41,760.00

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

1 1659900770741 น.ส.ปราญชลี  ผาทา 641114372665 บจ.พ.49/2565 1/11/2564 41,760.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งวิศวกร (ชีวการแพทย)์ พ.ย.
64-ธ.ค.64 (น.ส.ปราญชลี ผาทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1659900770741 น.ส.ปราญชลี  ผาทา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117276842
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่วิศวกร (ชีวการแพทย)์ พ.ย.64-ธ.ค.64 (น.ส.ปราญชลี ผาทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       41,760.00  บาท
5. ราคากลาง        41,760.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

40,980.00

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

1 3120101263230 นายสุทธิศักด์ิ  แสงหนู 641114362463 บจ.พ.50/2565 1/11/2564 40,980.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117281433
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป พ .ย.64-ธ.ค.64 (นายสุทธิศักด์ิ แสงหนู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       40,980.00  บาท
5. ราคากลาง        40,980.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา
จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พ.ย.64-
ธ.ค.64 (นายสุทธิศักด์ิ แสงหนู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3120101263230 นายสุทธิศักด์ิ  แสงหนู

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

41,780.00

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

1 1120100038601 นางอรวรรณ  อนันธิกุลชัย 641114373314 บจ.พ.51/2565 1/11/2564 41,780.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พ.ย.64-
ธ.ค.64 (นางอรวรรณ  อนันธิกุลชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1120100038601 นางอรวรรณ  อนันธิกุลชัย

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117281540
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป พ .ย.64-ธ.ค.64 (นางอรวรรณ  อนนัธิกลุชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       41,780.00  บาท
5. ราคากลาง        41,780.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

9,430.00

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

1 1100200564100 น.ส.ปุณญาภา  เอีย่มวิจิตร์ 641114373468 บจ.พ.52/2565 1/11/2564 9,430.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117281938
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่เจ้าพนกังานธุรการ พ .ย.64 (น.ส. ปณุญาภา เอีย่มวิจิตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       9,430.00  บาท
5. ราคากลาง        9,430.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พ.ย.64 
(น.ส. ปุณญาภา เอีย่มวิจิตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100200564100 น.ส.ปุณญาภา  เอีย่มวิจิตร์



ราคาทีเ่สนอ

22,660.00

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

1 3170500010076 น.ส.สุทธดา  เพชรบุตร 641114367165 บจ.พ.53/2565 1/11/2564 22,660.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117282108
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่เจ้าพนกังานธุรการ พ .ย.64-ธ.ค.64 (น.ส. สุทธดา เพชรบตุร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       22,660.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พ.ย.64-
ธ.ค.64 (น.ส. สุทธดา เพชรบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3170500010076 น.ส.สุทธดา  เพชรบุตร

5. ราคากลาง        22,660.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

18,860.00

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

1 1129900047726 นายภูเบศร์  พันธรักษ์ 641114373007 บจ.พ.54/2565 1/11/2564 18,860.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พ.ย.64-
ธ.ค.64 (นายภูเบศร พันธรักษ)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1129900047726 นายภูเบศร์  พันธรักษ์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117281656
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่เจ้าพนกังานธุรการ พ .ย.64-ธ.ค.64 (นายภเูบศร พันธรักษ)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       18,860.00  บาท
5. ราคากลาง        18,860.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

29,520.00

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

1 3120600088875 น.ส.สิวิพรรณ  สุวรรณรัตน์ 641114368526 บจ.พ.55/2565 1/11/2564 29,520.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พ.ย.64-
ธ.ค.64 (น.ส.สิวิพรรณ  สุวรรณรัตน)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3120600088875 น.ส.สิวิพรรณ  สุวรรณรัตน์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117283086
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป พ .ย.64-ธ.ค.64 (น.ส.สิวิพรรณ  สุวรรณรัตน)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       26,000.00  บาท
5. ราคากลาง        26,000.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

26,000.00

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

1 1101401060886 นายชัษณศักด์ิ  ธนพรพรหม 641114370545 บจ.พ.56/2565 1/11/2564 26,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117282537
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป พ .ย.64-ธ.ค.64 (นายชัษณศักด์ิ  ธนพรพรหม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       26,000.00  บาท
5. ราคากลาง        26,000.00  บาท

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พ.ย.64-
ธ.ค.64 (นายชัษณศักด์ิ  ธนพรพรหม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1101401060886 นายชัษณศักด์ิ  ธนพรพรหม



ราคาทีเ่สนอ

45,920.00

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

1 1840200111893 น.ส.อุมาพร  เธียรโชติ 641114361398 บจ.พ.57/2565 1/11/2564 45,920.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการอาหารและยา พ.ย.
64-ธ.ค.64 (น.ส.อุมาพร  เธียรโชติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1840200111893 น.ส.อุมาพร  เธียรโชติ

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117282832
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัวิชาการอาหารและยา พ .ย.64-ธ.ค.64 (น.ส.อมุาพร  เธียรโชติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       45,920.00  บาท
5. ราคากลาง        45,920.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

38,860.00

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

1 1719900384654 น.ส.มณฑิตา  วสุนธรานิติกุล 641114370865 บจ.พ.58/2565 1/11/2564 38,860.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117282676
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัวิชาการอาหารและยา พ .ย.64-ธ.ค.64 (น.ส.มณฑิตา  วสุนธรานติิกลุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       38,860.00  บาท
5. ราคากลาง        38,860.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการอาหารและยา พ.ย.
64-ธ.ค.64 (น.ส.มณฑิตา  วสุนธรานิติกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1719900384654 น.ส.มณฑิตา  วสุนธรานิติกุล



ราคาทีเ่สนอ

33,880.00

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

1 3100203101107 น.ส.วนิดา  ทรงศร 641114363009 บจ.พ.59/2565 1/11/2564 33,880.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พ.ย.64-
ธ.ค.64 (น.ส. วนิดา  ทรงศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1129900047726 น.ส.วนิดา  ทรงศร

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117283777
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่เจ้าพนกังานธุรการ พ .ย.64-ธ.ค.64 (น.ส. วนดิา  ทรงศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       33,880.00  บาท
5. ราคากลาง        33,880.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

36,000.00

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

1 1969900253531 น.ส.นูรูลอัสนา สาและ 641114369726 บจ.พ.60/2565 1/11/2564 36,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117282391
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัวิชาการอาหารและยา พ .ย.64-ธ.ค.64 (น.ส. นรููลอสันา สาและ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       36,000.00  บาท
5. ราคากลาง        36,000.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการอาหารและยา พ.ย.
64-ธ.ค.64 (น.ส. นูรูลอัสนา สาและ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1969900253531 น.ส.นูรูลอัสนา สาและ

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา



ราคาทีเ่สนอ

59,660.00

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

1 1102700284914 นายธเนศ วิริยะเมธานนท์ 641114367675 บจ.พ.61/2565 1/11/2564 59,660.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ    64117324658
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่วิศวกร (ชีวการแพทย)์ พ.ย.64-ธ.ค.64 (นายธเนศ  วิริยะเมธานนท)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       59,660.00  บาท
5. ราคากลาง        59,660.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งวิศวกร (ชีวการแพทย)์ พ.ย.
64-ธ.ค.64 (นายธเนศ  วิริยะเมธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1102700284914 นายธเนศ วิริยะเมธานนท์



ราคาทีเ่สนอ

26,000.00

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

1 1103702606634 นายนนท์มนัส ชืน่ชูเดช 641114368958 บจ.พ.62/2565 1/11/2564 26,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป พ .ย.64-ธ.ค.64 (นายนนท์มนสั ชืน่ชูเดช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       26,000.00  บาท
5. ราคากลาง        26,000.00 บาท

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117324519

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พ.ย.64-
ธ.ค.64 (นายนนท์มนัส ชืน่ชูเดช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1103702606634 นายนนท์มนัส ชืน่ชูเดช



ราคาทีเ่สนอ

46,660.00

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

1 1102700267181 นางสาวสุทธิดา สนนุกิจ 641114360324 บจ.พ.63/2565 1/11/2564 46,660.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการอาหารและยา พ.ย.
64-ธ.ค.64 (น.ส. สุทธิดา สนนุกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1102700267181 นางสาวสุทธิดา สนนุกิจ

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117323847
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัวิชาการอาหารและยา พ .ย.64-ธ.ค.64 (น.ส. สุทธิดา สนนกุจิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       46,660.00  บาท
5. ราคากลาง        46,660.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา



ราคาทีเ่สนอ

31,800.00

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

1 1101402130454 น.ส.ศุภิสรา  บุดดีค า 641114367437 บจ.พ.64/2565 1/11/2564 31,800.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117323711
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นติิกร พ .ย.64-ธ.ค.64 (น.ส.ศุภสิรา บดุดีค า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       31,800.00  บาท
5. ราคากลาง        31,800.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนิติกร พ.ย.64-ธ.ค.64       
(น.ส.ศุภิสรา บุดดีค า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1101402130454 น.ส.ศุภิสรา  บุดดีค า



ราคาทีเ่สนอ

41,860.00

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

1 1103702126616 น.ส. ณธษา  มลคลหัตถี 641114370333 บจ.พ.65/2565 1/11/2564 41,860.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งวิศวกร (ชีวการแพทย)์ พ.ย.
64-ธ.ค.64 (น.ส. ณธษา  มงคลหัตถ)ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1103702126616 น.ส. ณธษา  มลคลหัตถี

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117284033
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่วิศวกร (ชีวการแพทย)์ พ.ย.64-ธ.ค.64 (น.ส. ณธษา  มงคลหตัถี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       41,860.00  บาท
5. ราคากลาง        41,860.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

47,600.00

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

1 3320700962320 นางสาวฐิตยาภรณ์ ศรีทอง 641114363464 บจ.พ.66/2565 1/11/2564 47,600.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พ.ย.64-
ธ.ค.64 (น.ส.ฐิตยาภรณ์ ศรีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3320700962320 นางสาวฐิตยาภรณ์ ศรีทอง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117324407
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป พ .ย.64-ธ.ค.64 (น.ส.ฐิตยาภรณ์ ศรีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       47,600.00  บาท
5. ราคากลาง        47,600.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

27,060.00

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

1 1101400927053 น.ส.อัจฉรา  ถ้ าหิน 641114371775 บจ.พ.67/2565 1/11/2564 27,060.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117324289
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป พ .ย.64-ธ.ค.64 (น.ส. อจัฉรา ถ้ าหนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       27,060.00  บาท
5. ราคากลาง        27,060.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พ.ย.64-
ธ.ค.64 (น.ส. อัจฉรา ถ้ าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1101400927053 น.ส.อัจฉรา  ถ้ าหิน



ราคาทีเ่สนอ

41,760.00

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

1 1179900223583 น.ส. กมลวรรณ  มัน่ดี 641114372113 บจ.พ.68/2565 1/11/2564 41,760.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117324010
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานในต าแหนง่วิศวกร (ชีวการแพทย)์ พ.ย.64-ธ.ค.64 (น.ส.กมลวรรณ มัน่ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       41,760.00  บาท
5. ราคากลาง        41,760.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานในต าแหน่งวิศวกร (ชีวการแพทย)์ พ.ย.
64-ธ.ค.64 (น.ส.กมลวรรณ มัน่ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1179900223583 น.ส. กมลวรรณ  มัน่ดี



ราคาทีเ่สนอ

42,060.00

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

1 1100600372453 น.ส. ชญาดา  โอบนิธิชา 641114370073 บจ.พ.69/2565 1/11/2564 42,060.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

5. ราคากลาง        42,060.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งวิศวกร (ชีวการแพทย)์ พ.ย.
64-ธ.ค.64 (น.ส.ชญาดา โอบนิธิชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100600372453 น.ส. ชญาดา  โอบนิธิชา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117324171
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่วิศวกร (ชีวการแพทย)์ พ.ย.64-ธ.ค.64 (น.ส.ชญาดา โอบนธิิชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       42,060.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

48,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1103702007102 น.ส.สิรินพร  ศรีวนิชย์ 641114366840 บจ.พ.70/2565 1/11/2564 48,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64117276197

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่เภสัชกร พ .ย.64-ธ.ค.64 (น.ส.สิรินพร  ศรีวนชิย)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       48,000.00  บาท

5. ราคากลาง        48,000.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งเภสัชกร พ.ย.64-ธ.ค.64    
(น.ส.สิรินพร  ศรีวนิชย)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1103702007102 น.ส.สิรินพร  ศรีวนิชย์

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก



ราคาทีเ่สนอ
30,000.00

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

1 0107559000150
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน)
641114026572 บจ.พ.35/2565 1/11/2564 30,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

4. งบประมาณ       30,000.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
5. ราคากลาง        30,000.00  บาท

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64117029500
3. ชือ่โครงการ       เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



ราคาทีเ่สนอ
1,000.00

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

1 1909800669621 ร้าน ก๊อปปี ้ปร้ิน - บจ.พ71/2565 30/11/2564 1,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

 

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1909800669621 ร้าน ก๊อปปี ้ปร้ิน

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

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

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา
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1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขท่ีโครงการ
3. ช่ือโครงการ จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศของกองด่านอาหารและยา
4. งบประมาณ 3,210.00
5. ราคากลาง 3,210.00
6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี

ราคาท่ีเสนอ

3,210.00

7. ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกได้แก่

ล าดับ
เลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษีอาการ
ช่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีท าสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 3100700758678 ร้าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส สธ1008/7329 8/12/2564 3,210.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนด

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอาการ รายช่ือผู้เสนอราคา

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศของกองด่านอาหารและยา 3100700758678 ร้าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส



1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขท่ีโครงการ
3. ช่ือโครงการ จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน รถเข็น 4 ล้อ ของกองด่านอาหารและยา
4. งบประมาณ 3,200.00
5. ราคากลาง 3,200.00
6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี

ราคาท่ีเสนอ

3,200.00

7. ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกได้แก่

ล าดับ
เลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษีอาการ
ช่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีท าสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 1120600098025 ร้าน เซียง เง๊ียบ ฮ้อ พาณิชย์ สธ1008/7467 12/12/2564 3,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนด

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน รถเข็น 4 ล้อ ของกองด่านอาหารและยา 1120600098025 ร้าน เซียง เง๊ียบ ฮ้อ พาณิชย์

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอาการ รายช่ือผู้เสนอราคา



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017062803

จ้างจัดเก็บเอกสารและบริหารเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

498,000.00 บาท

498,000.00 บาท

0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด 498,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด 650114050673 บจ.ด.142/65 30/11/2564 498,000.00 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

64117426293

ซื้อตู้เก็บสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,150.00 บาท

48,150.00 บาท

0135557009794 บริษัท ธนพัฒน์ เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด 48,150.00ภาชนะและตู้เก็บของในห้องปฏิบัติการ(41.12.33.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135557009794
บริษัท ธนพัฒน์ เซลแอนด์เซอร์วิส

จำกัด
641114338226 บซ.ด.2/65 02/11/2564 48,150.00 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

64117079091

ซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,890.00 บาท

28,890.00 บาท

0135554002420 บริษัท กิตติสิทธิ์  เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 28,890.00เครื่องชั่ง(41.11.15.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135554002420
บริษัท กิตติสิทธิ์  เอ็นเตอร์ไพรส์

จำกัด
641114167254 บซ.ด.3/65 03/11/2564 28,890.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127106830

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ของด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

84,530.00 บาท

84,530.00 บาท

0203557002771 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมฉบังแอร์แอนด์อิเล็คทริค 84,530.00ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ของด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0203557002771
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมฉบังแอร์แอ

นด์อิเล็คทริค
641214086318 บซ.ด.4/65 12/11/2564 84,530.00 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

64117496551

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conferrence ของกองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,701.00 บาท

36,701.00 บาท

3101401150865 เเอล พี เอ็น ซีสเต็มส์ 36,701.00
ซือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conferrence

ของกองด่านอาหารและยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101401150865 เเอล พี เอ็น ซีสเต็มส์ 650114129019 บซ.ด.5/65 12/11/2564 36,701.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127118113

จ้างนักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชน บริษัททีเอสขนส่งและโลจิสติกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,200.00 บาท

32,200.00 บาท

1460900054225 น.ส.สาวิตรี  ภูแสนศรี 32,200.00
นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชน บริษัททีเอส

ขนส่งและโลจิสติกส์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1460900054225 น.ส.สาวิตรี  ภูแสนศรี 641214093772 บจด.100/65 01/11/2564 32,200.00 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

64127119624

จ้างนักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชนบริษัทแอคทู-ลั่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,200.00 บาท

32,200.00 บาท

1451300060667 น.ส.พัชราภรณ์  สอนสงคราม 32,200.00
นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชนบริษัทแอคทู-

ลั่ม
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1451300060667 น.ส.พัชราภรณ์  สอนสงคราม 641214094814 บจด.101/65 01/11/2564 32,200.00 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

64127122021

จ้างนักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาด่านพระสมุทรเจดีย์และด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชน บริษัท สยามแก๊ส ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,000.00 บาท

26,000.00 บาท

1101500212102 น.ส.ธนารัตน์  เพลาจันทร์ 26,000.00
นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาด่านพระสมุทรเจดีย์และด่าน

อาหารและยาท่าเรือเอกชน บริษัท สยามแก๊ส ฯ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101500212102 น.ส.ธนารัตน์  เพลาจันทร์ 641214097427 บจด.102/65 01/11/2564 26,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127123547

จ้างเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,440.00 บาท

32,440.00 บาท

3470100305581 น.ส.วจีพร  สุวรรณเรืองฉาย 32,440.00เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3470100305581 น.ส.วจีพร  สุวรรณเรืองฉาย 641214098574 บจด.103/65 01/11/2564 32,440.00 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

64127124652

จ้างนักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,660.00 บาท

27,660.00 บาท

1100600303923 น.ส.วรรณพร  ซาเมืองศรี 27,660.00นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100600303923 น.ส.วรรณพร  ซาเมืองศรี 641214099019 บจด.104/65 01/11/2564 27,660.00 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

64127124929

จ้างนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,660.00 บาท

26,660.00 บาท

1102001214844 น.ส.ภัสรดาณช  สารีเกิด 26,660.00นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102001214844 น.ส.ภัสรดาณช  สารีเกิด 641214099310 บจด.105/65 01/11/2564 26,660.00 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

64127125222

จ้างนักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,000.00 บาท

26,000.00 บาท

1350100339951 น.ส.ปรัชญาณี  มีตน 26,000.00นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1350100339951 น.ส.ปรัชญาณี  มีตน 641214099537 บจด.106/65 01/11/2564 26,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127125575

จ้างนักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,860.00 บาท

26,860.00 บาท

1360400177914 น.ส.ขนิษฐา  ปะสาวะเก 26,860.00นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360400177914 น.ส.ขนิษฐา  ปะสาวะเก 641214099757 บจด.107/65 01/11/2564 26,860.00 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

64127125733

จ้างนักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,000.00 บาท

26,000.00 บาท

1103701303565 น.ส.พัชรา  วาสอนใจ 26,000.00นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701303565 น.ส.พัชรา  วาสอนใจ 641214099900 บจด.108/65 01/11/2564 26,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127006251

จ้างนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

231,770.00 บาท

231,770.00 บาท

3170400173488 น.ส.จรินทร์  ศรีพงษ์ 231,770.00
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(คลังสินค้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3170400173488 น.ส.จรินทร์  ศรีพงษ์ 641214100035 บจด.109/65 01/11/2564 231,770.00 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

64127129137

จ้างพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

180,290.00 บาท

180,290.00 บาท

3670500613299 นายวรพล  แก้วเผือก 180,290.00พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670500613299 นายวรพล  แก้วเผือก 641214107954 บจด.110/65 01/11/2564 180,290.00 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

64127138649

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

175,230.00 บาท

175,230.00 บาท

1369900261114 น.ส.จุฬาลักษณ์  ค่ายใส 175,230.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1369900261114 น.ส.จุฬาลักษณ์  ค่ายใส 641214112494 บจด.111/65 01/11/2564 175,230.00 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

64127142410

จ้างนักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

143,000.00 บาท

143,000.00 บาท

1309902665034 นายศราวุธ  โมรัฐเสถียร 143,000.00
นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(คลังสินค้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309902665034 นายศราวุธ  โมรัฐเสถียร 641214114112 บจด.112/65 01/11/2564 143,000.00 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

64127149173

จ้างนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

143,000.00 บาท

14,300.00 บาท

1110100157995 น.ส.เพ็ญนภา  แก้วกระจ่าง 143,000.00
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(คลังสินค้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1110100157995 น.ส.เพ็ญนภา  แก้วกระจ่าง 641214119217 บจด.113/65 01/11/2564 143,000.00 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

64127149672

จ้างนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

175,230.00 บาท

175,230.00 บาท

1102700351018 น.ส.ธัญญารัตน์  ดำนา 175,230.00
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(คลังสินค้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102700351018 น.ส.ธัญญารัตน์  ดำนา 641214119500 บจด.114/65 01/11/2564 175,230.00 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

64127149938

จ้างนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

175,230.00 บาท

175,230.00 บาท

1110100181331 นายนนท์นที  แจ้งใจเย็น 175,230.00
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(คลังสินค้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1110100181331 นายนนท์นที  แจ้งใจเย็น 641214119642 บจด.115/65 01/11/2564 175,230.00 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

64127150228

จ้างนักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

143,000.00 บาท

143,000.00 บาท

1279800071110 น.ส.จิราพรรณ  พานทอง 143,000.00
นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(คลังสินค้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1279800071110 น.ส.จิราพรรณ  พานทอง 641214119850 บจด.116/65 01/11/2564 143,000.00 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

64127145515

จ้างนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

251,130.00 บาท

251,130.00 บาท

3801300843834 น.ส.ศศิรดา  กลางรักษ์ 251,130.00
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(ผู้โดยสารขาเข้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3801300843834 น.ส.ศศิรดา  กลางรักษ์ 641214116290 บจด.117/65 01/11/2564 251,130.00 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

64127146167

จ้างนักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

253,660.00 บาท

253,660.00 บาท

3100501413603 น.ส.มลฤดี  เล็กการดี 253,660.00
นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(ผู้โดยสารขาเข้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100501413603 น.ส.มลฤดี  เล็กการดี 641214116824 บจด.118/65 01/11/2564 253,660.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127150403

จ้างนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

244,970.00 บาท

244,970.00 บาท

3470101311851 น.ส.ศิรินิรันดร์  ศรีธราพงศ์ 244,970.00
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(ผู้โดยสารขาเข้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3470101311851 น.ส.ศิรินิรันดร์  ศรีธราพงศ์ 641214120170 บจด.119/65 01/11/2564 244,970.00 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

64127150997

จ้างนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

186,780.00 บาท

186,780.00 บาท

3100905779235 น.ส.พริมรัศมิ์  กฤษณประพันธ์ 186,780.00
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(ผู้โดยสารขาเข้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100905779235 น.ส.พริมรัศมิ์  กฤษณประพันธ์ 641214120521 บจด.120/65 01/11/2564 186,780.00 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

64127151341

จ้างจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

145,200.00 บาท

145,200.00 บาท

4440700001459 นายสิรภพ  สมพงษ์ 145,200.00
จัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสาร

ขาเข้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4440700001459 นายสิรภพ  สมพงษ์ 641214120764 บจด.121/65 01/11/2564 145,200.00 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

64127151822

จ้างนักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

205,040.00 บาท

205,040.00 บาท

1330500197909 น.ส.เกษวดี  ปรือปรัก 205,040.00นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330500197909 น.ส.เกษวดี  ปรือปรัก 641214121842 บจด.122/65 01/11/2564 205,040.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127152790

จ้างนักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,920.00 บาท

32,920.00 บาท

1103701102012 น.ส.สุริษา  ชูทอง 32,920.00นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701102012 น.ส.สุริษา  ชูทอง 641214122034 บจด.123/65 01/11/2564 32,920.00 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

64127152923

จ้างนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

149,930.00 บาท

149,930.00 บาท

1103701495367 น.ส.ฐานียา  ทับทิมดี 149,930.00นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701495367 น.ส.ฐานียา  ทับทิมดี 641214122098 บจด.124/65 01/11/2564 149,930.00 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

64127152981

จ้างนักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

185,460.00 บาท

185,460.00 บาท

1460700045800 น.ส.วราภรณ์  ไชยทองยศ 185,460.00นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานอู่ตะเภา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1460700045800 น.ส.วราภรณ์  ไชยทองยศ 641214122169 บจด.125/65 01/11/2564 185,460.00 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

64127160915

จ้างนักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

241,340.00 บาท

241,340.00 บาท

3350300149788 นางวาสนา  ขัติยราช 241,340.00นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานเชียงราย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3350300149788 นางวาสนา  ขัติยราช 641214128422 บจด.126/65 01/11/2564 241,340.00 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

64127161044

จ้างนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

249,920.00 บาท

249,920.00 บาท

3480800457791 นางธิดารัตน์  ไชยศรี 249,920.00นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาแม่สาย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800457791 นางธิดารัตน์  ไชยศรี 641214128533 บจด.127/65 01/11/2564 249,920.00 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

64127161114

จ้างนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

145,530.00 บาท

145,530.00 บาท

1579900718937 น.ส.อัจจิมา  คำวัง 145,530.00นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาแม่สาย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1579900718937 น.ส.อัจจิมา  คำวัง 641214128584 บจด.128/65 01/11/2564 145,530.00 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

64127161189

จ้างนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาเชียงของ และด่านอาหารและยาเชียงแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

238,260.00 บาท

238,260.00 บาท

3570400187604 นายวรเชท  ศรีกันไชย 238,260.00
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาเชียงของ และด่าน

อาหารและยาเชียงแสน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570400187604 นายวรเชท  ศรีกันไชย 641214128664 บจด.129/65 01/11/2564 238,260.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127161270

จ้างนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาเชียงแสน และด่านอาหารและยาเชียงของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

244,860.00 บาท

244,860.00 บาท

3570700839259 นายธง  วิชาเร็ว 244,860.00
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาเชียงแสน และด่าน

อาหารและยาเชียงของ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570700839259 นายธง  วิชาเร็ว 641214128734 บจด.130/65 01/11/2564 244,860.00 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

64127166861

จ้างนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาเชียงของ และด่านอาหารและยาเชียงแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

204,160.00 บาท

204,160.00 บาท

1570300102864 น.ส.มัณฑิรา ธนะสมบัติ 204,160.00
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาเชียงของ และด่านอาหารและ

ยาเชียงแสน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1570300102864 น.ส.มัณฑิรา ธนะสมบัติ 641214134010 บจด.131/65 01/11/2564 204,160.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127170322

จ้างนักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาเชียงของ และด่านอาหารและยาเชียงแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

187,660.00 บาท

187,660.00 บาท

1570300117870 น.ส.สุชาดา  หงษ์คำ 187,660.00
นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาเชียงของ และด่านอาหาร

และยาเชียงแสน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1570300117870 น.ส.สุชาดา  หงษ์คำ 641214136204 บจด.132/65 01/11/2564 187,660.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127171996

จ้างนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาเชียงของ และด่านอาหารและยาเชียงแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

155,430.00 บาท

155,430.00 บาท

1571100095687 น.ส.ศิรภัสสร  เชื้อสุวรรณ 155,430.00
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาเชียงของ และด่านอาหารและ

ยาเชียงแสน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1571100095687 น.ส.ศิรภัสสร  เชื้อสุวรรณ 641214137519 บจด.133/65 01/11/2564 155,430.00 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

64127175411

จ้างนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาปาดังเบซาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

227,920.00 บาท

227,920.00 บาท

5901000006177 น.ส.สมจิตร  ทิพย์แก้ว 227,920.00นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาปาดังเบซาร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5901000006177 น.ส.สมจิตร  ทิพย์แก้ว 641214139584 บจด.134/65 01/11/2564 227,920.00 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

64127176751

จ้างนักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาปาดังเบซาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

174,460.00 บาท

174,460.00 บาท

1909700051366 น.ส.เกสร  คละจิตร 174,460.00นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาปาดังเบซาร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909700051366 น.ส.เกสร  คละจิตร 641214140948 บจด.135/65 01/11/2564 174,460.00 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

64127179223

จ้างนักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

174,460.00 บาท

174,460.00 บาท

1901000070514 น.ส.ณัฐวดี  เจริญศิลป์ 174,460.00นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาสะเดา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1901000070514 น.ส.ณัฐวดี  เจริญศิลป์ 641214142688 บจด.136/65 01/11/2564 174,460.00 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

64127182789

จ้างนักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

169,730.00 บาท

169,730.00 บาท

1909800501606 นายเตชิษฎ์  กระจายศรี 169,730.00นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาสะเดา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800501606 นายเตชิษฎ์  กระจายศรี 641214145970 บจด.137/65 01/11/2564 169,730.00 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

64127180972

จ้างนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

169,730.00 บาท

169,730.00 บาท

1909800724303 น.ส.เกษวรินทร์  วงษสุวรรณ 169,730.00นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาสะเดา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800724303 น.ส.เกษวรินทร์  วงษสุวรรณ 641214144481 บจด.138/65 01/11/2564 169,730.00 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

64127184144

จ้างนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานหาดใหญ่ และด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

185,460.00 บาท

185,460.00 บาท

1909800387269 นายเอกราช  ไชยรัตน์ 185,460.00
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานหาดใหญ่ และ

ด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800387269 นายเอกราช  ไชยรัตน์ 641214146890 บจด.139/65 01/11/2564 185,460.00 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

64127184727

จ้างนักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานหาดใหญ่ และด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

169,730.00 บาท

169,730.00 บาท

1909800758160 น.ส.กุลญาดา เหลือผล 169,730.00
นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานหาดใหญ่

และด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800758160 น.ส.กุลญาดา เหลือผล 641214147237 บจด.140/65 01/11/2564 169,730.00 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

64127185178

จ้างนักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

189,860.00 บาท

189,860.00 บาท

1909800085548 น.ส.พฤษพรรณ  บุญเพ็ชร 189,860.00นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800085548 น.ส.พฤษพรรณ  บุญเพ็ชร 641214147486 บจด.141/65 01/11/2564 189,860.00 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

64117516078

จ้างเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,440.00 บาท

36,440.00 บาท

5120100033661 น.ส.อาภาวดี  ม่วงโมรา 36,440.00เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5120100033661 น.ส.อาภาวดี  ม่วงโมรา 641114410264 บจด.78/65 01/11/2564 36,440.00 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

64117524948

จ้างนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,580.00 บาท

28,580.00 บาท

3100202111443 น.ส.ประภาพรรณ  เชาวน์คุณ 28,580.00นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100202111443 น.ส.ประภาพรรณ  เชาวน์คุณ 641114418744 บจด.79/65 01/11/2564 28,580.00 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

64127073113

จ้างนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,660.00 บาท

27,660.00 บาท

1101500037599 นายอานนท์  ปรากฎผล 27,660.00นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101500037599 นายอานนท์  ปรากฎผล 641214058582 บจด.80/65 01/11/2564 27,660.00 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

64127164669

จ้างนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,000.00 บาท

26,000.00 บาท

1129900248322 นายแมน  วงษ์สวัสดิ์ 26,000.00นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900248322 นายแมน  วงษ์สวัสดิ์ 641214131552 บจด.81/65 01/11/2564 26,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127082605

จ้างนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,000.00 บาท

26,000.00 บาท

1550500135499 นายอนุชา  จันขัน 26,000.00นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1550500135499 นายอนุชา  จันขัน 641214066384 บจด.82/65 01/11/2564 26,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127085426

จ้างพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,860.00 บาท

20,860.00 บาท

5190599010037 นายสมพงษ์  ใบจำปี 20,860.00พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5190599010037 นายสมพงษ์  ใบจำปี 641214070080 บจด.83/65 01/11/2564 20,860.00 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

64127089740

จ้างพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,080.00 บาท

27,080.00 บาท

3150300014612 นายพงษ์พันธุ์  ธนะเพิ่ม 27,080.00พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3150300014612 นายพงษ์พันธุ์  ธนะเพิ่ม 641214072351 บจด.84/65 01/11/2564 27,080.00 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

64127092963

จ้างพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,260.00 บาท

24,260.00 บาท

1310500162315 นายอดิศักดิ์  แก้วก่อง 24,260.00พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1310500162315 นายอดิศักดิ์  แก้วก่อง 641214074355 บจด.85/65 01/11/2564 24,260.00 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

64127096244

จ้างพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,000.00 บาท

19,000.00 บาท

3149900197783 นายสิทธิชัย  แพรดำ 19,000.00พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3149900197783 นายสิทธิชัย  แพรดำ 641214077118 บจด.86/65 01/11/2564 19,000.00 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

64127097732

จ้างเภสัชกร ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,000.00 บาท

48,000.00 บาท

3100500558501 นายสมศักดิ์  หาญหัทยา 48,000.00เภสัชกร ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500558501 นายสมศักดิ์  หาญหัทยา 641214077605 บจด.87/65 01/11/2564 48,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127098393

จ้างนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43,320.00 บาท

43,320.00 บาท

1120100144834 น.ส.เนตรนภา  พุ่มด้วง 43,320.00นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120100144834 น.ส.เนตรนภา  พุ่มด้วง 641214078258 บจด.88/65 01/11/2564 43,320.00 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

64127098855

จ้างนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,420.00 บาท

30,420.00 บาท

1100800028781 น.ส.ทิพวรรณ  ศากรณ์ 30,420.00นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800028781 น.ส.ทิพวรรณ  ศากรณ์ 641214078436 บจด.89/65 01/11/2564 30,420.00 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

64127099035

จ้างนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,720.00 บาท

46,720.00 บาท

3520300406673 นางแสงเดือน  นุกันยา 46,720.00นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3520300406673 นางแสงเดือน  นุกันยา 641214078648 บจด.90/65 01/11/2564 46,720.00 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

64127099309

จ้างเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,000.00 บาท

29,000.00 บาท

1140900044231 น.ส.เพ็ชรรุ่ง  ชิดทองสกุณี 29,000.00เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1140900044231 น.ส.เพ็ชรรุ่ง  ชิดทองสกุณี 641214078808 บจด.91/65 01/11/2564 29,000.00 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

64127099499

จ้างนักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,660.00 บาท

31,660.00 บาท

1411100205998 น.ส.เบญจมาศ  ตันสูงเนิน 31,660.00นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1411100205998 น.ส.เบญจมาศ  ตันสูงเนิน 641214079013 บจด.92/65 01/11/2564 31,660.00 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

64127099901

จ้างเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,860.00 บาท

21,860.00 บาท

1101501108554 น.ส.เกวลิน  ไทยเจริญ 21,860.00เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101501108554 น.ส.เกวลิน  ไทยเจริญ 641214079274 บจด.93/65 01/11/2564 21,860.00 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

64127100100

จ้างนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,460.00 บาท

28,460.00 บาท

1129900206212 น.ส.ปิยะนุช  อยู่ยืน 28,460.00นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900206212 น.ส.ปิยะนุช  อยู่ยืน 641214079395 บจด.94/65 01/11/2564 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

64127103162

จ้างเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,960.00 บาท

37,960.00 บาท

3100201115658 นางจิราพร  ขำสา 37,960.00เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100201115658 นางจิราพร  ขำสา 641214082738 บจด.95/65 01/11/2564 37,960.00 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

64127108091

จ้างเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,700.00 บาท

41,700.00 บาท

3801301081491 น.ส.นิศานาถ  ฤทธิชัย 41,700.00เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3801301081491 น.ส.นิศานาถ  ฤทธิชัย 641214086730 บจด.96/65 01/11/2564 41,700.00 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

64127110483

จ้างนักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,320.00 บาท

33,320.00 บาท

1160100251622 น.ส.ปรานี  พุ่มพวง 33,320.00นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1160100251622 น.ส.ปรานี  พุ่มพวง 641214088480 บจด.97/65 01/11/2564 33,320.00 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

64127112557

จ้างนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,540.00 บาท

41,540.00 บาท

3400900525119 น.ส.พรรณลักษณ์  โพธิ์ศรีอุ่น 41,540.00นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาลาดกระบัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3400900525119 น.ส.พรรณลักษณ์  โพธิ์ศรีอุ่น 641214089741 บจด.98/65 01/11/2564 41,540.00 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

64127115659

จ้างนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,920.00 บาท

32,920.00 บาท

3940700145555 น.ส.พาซีย๊ะ  มูซอ 32,920.00นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาลาดกระบัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3940700145555 น.ส.พาซีย๊ะ  มูซอ 641214092292 บจด.99/65 01/11/2564 32,920.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

64107105305 

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 48,000.00 บาท 

48,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้
 

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จ านวน ๒ 
เครื่อง โดยคดิราคาแผ่นละ ๐.๒๓ บาท 

0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 48,000.00 

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) 

641014113904 บจ.พศ.25/2565 06/10/2564 48,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107250757 

3. ช่ือโครงการ จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์และการจัดนิทรรศการผลงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 325,280.00 บาท 

5. ราคากลาง 325,280.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
ผลิตสื่อวีดิทัศน์และการจัดนิทรรศการผลงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและ 

ยา 
0105532039223 บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ด จ ากัด 325,280.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0105532039223 บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ด จ ากัด 641014206839 บจ.พศ.26/2565 26/10/2564 325,280.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

64107264824 จ้างท าตรายางและป้าย โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง 3,705.00 บาท 

3,705.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
 รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างท าตรายางและป้าย จ านวน ๑๑ รายการ 3100400789021 จ.ช่ืนพาณิชย์  3,705.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100400789021 จ.ช่ืนพาณิชย์ 641014239088 บจ.พศ.27/2565 28/10/2564 3,705.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117013018 

3. ช่ือโครงการ จ้างดูแลรักษาเว็บไซต์และระบบฟังก์ช่ันการท างานต่าง ๆ ของกอง พศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 458,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 458,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างดูแลรักษาเว็บไซต์และระบบฟังก์ช่ันการท างานต่าง ๆ ของกอง พศ. 0105551114651 บริษัท คีน อายน์ จ ากัด 458,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0105551114651 บริษัท คีน อายน์ จ ากัด 641114021043 บจ.พศ.28/2565 02/11/2564 458,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117316821 

3. ช่ือโครงการ จ้างปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 165,330.00 บาท 

5. ราคากลาง 165,330.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่  ตั้งแต ่
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ งวด 

1100200581209 นางสาวเกศินี  ใจปลื้ม 165,330.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1100200581209 นางสาวเกศินี  ใจปลื้ม 641114271462 บจ.พศ.29/2565 04/11/2564 165,330.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117316763 

3. ช่ือโครงการ จ้างปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 144,210.00 บาท 

5. ราคากลาง 144,210.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
จ้างปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ งวด 
1449900395471 นาย ก้องภพ  แก้วประภา 144,210.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1449900395471 นาย ก้องภพ  แก้วประภา 641114271249 บจ.พศ.30/2565 04/11/2564 144,210.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117249685 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 219,120.00 บาท 

5. ราคากลาง 219,120.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
จ้างเหมาปฏบิัติงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ 
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ งวด 

3129900041198 นางสาวนะรารัตน์  แสนสุข 219,120.00 

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 641114212377 บจ.พศ.31/2565 04/11/2564 219,120.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117316843 

3. ช่ือโครงการ จ้างปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 10,035.00 บาท 

5. ราคากลาง 10,035.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ของกลุม่สื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ ตั้งแต่ 
วันท่ี ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๑๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

1100200635767 นายชัยภัทร  เปมะวิภาต 10,035.00 

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 641114268121 บจ.พศ.32/2565 04/11/2564 10,035.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117316808 

3. ช่ือโครงการ จ้างปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 188,100.00 บาท 

5. ราคากลาง 188,100.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
จ้างปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ 
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ งวด 

1103701429135 นายธัญพิสิษฐ์  วัชรเสว ี 188,100.00 

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 ี 641114271409 บจ.พศ.33/2565 04/11/2564 188,100.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117316784 

3. ช่ือโครงการ จ้างปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 187,880.00 บาท 

5. ราคากลาง 187,880.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
จ้างปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ งวด 
1129900119565 นายฐิติพันธ์ุ  มังกรงาม 187,880.00 

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 641114271102 บจ.พศ.34/2565 04/11/2564 187,880.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117299552 

3. ช่ือโครงการ จ้างปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาเครอืข่ายและวิชาการ ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 147,180.00 บาท 

5. ราคากลาง 147,180.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
จา้งปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาเครอืข่ายและวิชาการ  ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร ่

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ งวด 
1100201140125 นางสาว ธัญสดุา  งอกนาวัง 147,180.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1100201140125 นางสาว ธัญสดุา  งอกนาวัง 641114270236 บจ.พศ.35/2565 04/11/2564 147,180.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117299412 

3. ช่ือโครงการ จ้างปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาเครอืข่ายและวิชาการ ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 143,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 143,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
จ้างปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาเครอืข่ายและวิชาการ  ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร ่

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ งวด 
1400900230155 นางสาว อารียา  โกสลิา 143,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1400900230155 นางสาว อารียา  โกสลิา 641114270078 บจ.พศ.36/2565 04/11/2564 143,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117268628 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาเครือข่ายและวิชาการ ในหน้าท่ีนกัวิชาการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 201,960.00 บาท 

5. ราคากลาง 201,960.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
เหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาเครือข่ายและวิชาการ ในหน้าท่ีนักวิชาการอาหารและ 

ยา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ งวด 
3100201451348 นางสาวภควดี  เจริญทิพย ์ 201,960.00 

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 ์ 641114215824 บจ.พศ.37/2565 04/11/2564 201,960.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117298422 

3. ช่ือโครงการ จ้างปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาเครอืข่ายและวิชาการ ในหน้าท่ีนักวิชาการอาหารและยา โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 181,720.00 บาท 

5. ราคากลาง 181,720.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
จ้างปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาเครอืข่ายและวิชาการ ในหน้าท่ีนักวิชาการอาหารและยา 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ งวด 
1100500375973 นางสาว ชลิตา  ใจสมคัร 181,720.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1100500375973 นางสาว ชลิตา  ใจสมคัร 641114270164 บจ.พศ.38/2565 04/11/2564 181,720.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117295217 

3. ช่ือโครงการ จ้างปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาเครอืข่ายและวิชาการ ในหน้าท่ีนักวิชาการอาหารและยา โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 145,860.00 บาท 

5. ราคากลาง 145,860.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
จ้่างปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาเครอืข่ายและวิชาการ ในหน้าท่ีนักวิชาการอาหารและยา 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ งวด 
1440600228651 นางสาว กรัตเพชร  วงษ์ชาร ี 145,860.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1440600228651 นางสาว กรัตเพชร  วงษ์ชาร ี 641114270184 บจ.พศ.39/2565 04/11/2564 145,860.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117316879 

3. ช่ือโครงการ จ้างปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนของกลุม่พัฒนาระบบ ในหน้าท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 160,160.00 บาท 

5. ราคากลาง 160,160.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 

จ้างปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนของกลุม่พัฒนาระบบ ในหน้าท่ีนักวิเคราะห์ 

นโยบายและแผน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ 

งวด 

1160400160649 นางสาวทัศนีย์  มีมอญ 160,160.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1160400160649 นางสาวทัศนีย์  มีมอญ 641114271607 บจ.พศ.40/2565 04/11/2564 160,160.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117316867 

3. ช่ือโครงการ จ้างปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนของกลุม่พัฒนาระบบ ในหน้าท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 155,430.00 บาท 

5. ราคากลาง 155,430.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 

ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนของกลุ่มพัฒนาระบบ ในหน้าท่ีนักวิเคราะห์ 

นโยบายและแผน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ 

งวด 

1759900289015 นายวีรภัทร  เหล่าเขตกิจ 155,430.00 

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 641114271534 บจ.พศ.41/2565 04/11/2564 155,430.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117300629 

3. ช่ือโครงการ จ้างปฏิบัติงานผลิตและเผยแพร่สือ่ความรู้ของกลุ่มสารสนเทศ  ในหน้าท่ีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 196,570.00 บาท 

5. ราคากลาง 196,570.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
จ้างปฏิบัติงานของกลุ่มสารสนเทศ  ในหน้าท่ีนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ตั้งแต่เดือน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ งวด 
3671000159719 นายอาทิตย์  รุ่งรัตน ์ 196,570.00 

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 ์ 641114268745 บจ.พศ.42/2565 04/11/2564 196,570.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117300172 

3. ช่ือโครงการ จ้างปฏิบัติงานผลิตและเผยแพร่สือ่ความรู้ของกลุ่มสารสนเทศ  ในหน้าท่ีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 174,900.00 บาท 

5. ราคากลาง 174,900.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
ปฏิบัติงานผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้ของกลุ่มสารสนเทศ  ในหน้าท่ีนักวิชาการ 

คอมพิวเตอร์  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ งวด 
1103000053708 นางสาว ณัชชากร  ผรณจินดา 174,900.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1103000053708 นางสาว ณัชชากร  ผรณจินดา 641114269961 บจ.พศ.43/2565 04/11/2564 174,900.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117300342 

3. ช่ือโครงการ จ้างปฏิบัติงานผลิตและเผยแพร่สือ่ความรู้ของกลุ่มสารสนเทศ  ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 190,300.00 บาท 

5. ราคากลาง 190,300.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
ปฏิบัติงานผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้ของกลุ่มสารสนเทศ  ในหน้าท่ีนักวิชาการ 

เผยแพร่ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ งวด 
3640600065871 นางสาว รมิดา  ธนธนวัฒน ์ 190,300.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3640600065871 นางสาว รมิดา  ธนธนวัฒน ์ 641114269763 บจ.พศ.44/2565 04/11/2564 190,300.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117268460 

3. ช่ือโครงการ จ้างปฏิบัติงานผลิตและเผยแพร่สือ่ความรู้ของกลุ่มสารสนเทศ  ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 204,710.00 บาท 

5. ราคากลาง 204,710.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
ปฏิบัติงานผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้ของกลุ่มสารสนเทศ  ในหน้าท่ีนักวิชาการ 

เผยแพร่ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ งวด 
3120300064482 นายวริทธ์ิพล  ชุนหสุวรรณ 204,710.00 

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 641114215060 บจ.พศ.45/2565 04/11/2564 204,710.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117299702 

3. ช่ือโครงการ จ้างปฏิบัติงานผลิตและเผยแพร่สือ่ความรู้ของกลุ่มสารสนเทศ ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 28,020.00 บาท 

5. ราคากลาง 28,020.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
ปฏิบัติงานผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้ของกลุ่มสารสนเทศ  ในหน้าท่ีนักวิชาการ 

เผยแพร่  ตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ รวม ๒ งวด 
1330400431101 นางสาว สุธิดา  บุตทะนา 28,020.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1330400431101 นางสาว สุธิดา  บุตทะนา 641114270032 บจ.พศ.46/2565 04/11/2564 28,020.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117316743 

3. ช่ือโครงการ จ้างปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป  ในหน้าท่ีนักจัดการงานท่ัวไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 181,610.00 บาท 

5. ราคากลาง 181,160.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
จ้างปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าท่ีนักจัดการงานท่ัวไป ตัง้แต่เดือน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ งวด 
1319900232483 นางสาวปิยาพัชร  สีดา 181,610.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก่ 

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1319900232483 นางสาวปิยาพัชร  สีดา 641114271175 บจ.พศ.47/2565 04/11/2564 181,610.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117260805 

3. ช่ือโครงการ เหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าท่ีเจ้าพนักงานพัสดุ 

4. งบประมาณ 275,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 275,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
จ้างเหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าท่ีเจ้าพนักงานพัสด ุตั้งแต่เดือน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ งวด 
3120101021180 นางสาวเบ็ญจมาศ  พันทวี 275,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120101021180 นางสาวเบ็ญจมาศ  พันทวี 641114212497 บจ.พศ.48/2565 04/11/2564 275,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117316700 

3. ช่ือโครงการ จ้างปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป  ในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 116,600.00 บาท 

5. ราคากลาง 116,600.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
จ้างปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่เดือน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ งวด 
3100200838745 นาง นวลพรรณ  สุขสันตร์ุ่งเรือง 116,600.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100200838745 นาง นวลพรรณ  สุขสันตร์ุ่งเรือง 641114270631 บจ.พศ.49/2565 04/11/2564 116,600.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64117316721 

3. ช่ือโครงการ จ้างปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป  ในหน้าท่ีพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 162,910.00 บาท 

5. ราคากลาง 162,910.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
จ้างปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป  ในหน้าท่ีพนักงานขับรถ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 

๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ งวด 
3120100692111 นายสมมาตร์  หอมจ าปา 162,910.00 

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 641114269236 บจ.พศ.50/2565 04/11/2564 162,910.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127020771

จ้างจ้างเหมาบริการงานด้านสารบรรณและงานธุรการทั่วไปตามขอบเขตในหน้าที่พนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,860.00 บาท

22,860.00 บาท

1800200001532 นางสาวชุติมา  คันธิก 22,860.00
จ้างเหมาบริการงานด้านสารบรรณและงานธุรการทั่วไปตามขอบเขตงานในหน้าที่

เจ้าพนักงานธุรการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800200001532 นางสาวชุติมา  คันธิก 641214016729 คบ.จ17/2565 01/11/2564 22,860.00 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

64127005934

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการงานด้านพัสดุและด้านงานธุรการมราตามขอบเขตในหน้าที่เจ้าพนักงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,720.00 บาท

30,720.00 บาท

3100203228263 นางสาวพิไลพร  อ่ำอ่อน 30,720.00
รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการงานด้านพัสดุและงานด้านธุรการที่ตามขอบเขตงาน

ในหน้าที่เจ้าพนักงานพัสดุ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100203228263 นางสาวพิไลพร  อ่ำอ่อน 641214011035 คบ.จ18/2565 01/11/2564 30,720.00 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

64117359788

จ้างรายงานขออนุใมัติจ้างเหมาบริการงานด้านพัสดุตามขอบเขตงานในหน้าที่เจ้าพนักงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

3760100394262 ไพรินทร์  โสภณ 50,000.00
รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการงานด้านพัสดุตามขอบเขตงานในหน้าที่เจ้าพนักงาน

พัสดุ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3760100394262 ไพรินทร์  โสภณ 641114287038 คบ.จ19/2565 01/11/2564 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

64117391621

จ้างจ้างเหมาบริการด้านกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองา้สนท้องถิ่นในขอบเขตหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,720.00 บาท

42,720.00 บาท

1779800051483 นางระวีวรรณ  มีความดี 42,720.00
จ้างเหมาบริการด้านกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขอบเขตหน้าที่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1779800051483 นางระวีวรรณ  มีความดี 641214146232 คบ.จ20/2565 01/11/2564 42,720.00 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

64127019001

จ้างจ้างเหมาบริการด้านการจัดทำและประสาน

ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนตามขอบเขตงานในหน้าที่นักวิเคาะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33,320.00 บาท

33,320.00 บาท

3120101108234 นางสาวธีมานันท์  ธีมานันท์ 33,320.00จ้างเหมาบริการด้านการจัดทำและประสาน ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101108234 นางสาวธีมานันท์  ธีมานันท์ 641214016268 คบ.จ21/2565 01/11/2564 33,320.00 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

64127187817

จ้างจ้างเหมาบริการงานด้านวิเคราะห์สารสนเทศ ตามขอบเขตในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

1100201349083 นางสาวจิราภัทร  บุณณะ 30,000.00
จ้างเหมาบริการงานด้านวิเคราะห์สารสนเทศ ตามขอบเขตงานในหน้าที่นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100201349083 นางสาวจิราภัทร  บุณณะ 641214151330 คบ.จ22/2565 01/11/2564 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

64127184389

จ้างตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขที่ 3 บึุคลากรเป็นเลิศ ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาศัยภาพเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการประกาศนโยบาย HR Transformation

ซึี่งสอดคล้องกับการดำเนินงานตามภารกิจการมอบอำนาจที่ต้องดำเนินการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน คบส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

1310300212424 นางสาวมาลีรัตน์  น้ำคำ 30,000.00
จ้างเหมาบริการงานด้านพัฒนาบุคลากร ตามขอบเขตงานในหน้าที่ นักวิเคราะห์

นโยบาย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1310300212424 นางสาวมาลีรัตน์  น้ำคำ 641214149097 คบ.จ23/2565 01/11/2564 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

64127184005

จ้างจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ตามขอบเขตงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,760.00 บาท

26,760.00 บาท

3100502908983 นายสำราญ  ขุนเอม 26,760.00จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ตามขอบเขตงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100502908983 นายสำราญ  ขุนเอม 641214146607 คบ.จ24/2565 01/11/2564 26,760.00 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

64127021199

จ้างจ้างเหมาบริการงานด้านประสานงานและการบริหารเอกสาร ตามขอบเขตงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,580.00 บาท

45,580.00 บาท

3129900227445 นางสาวประภาพร  แป้นกลม 45,580.00
จ้างเหมาบริการงานด้านประสานงานและการบริหารเอกสาร ตามขอบเขตในหน้าที่นัก

จัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3129900227445 นางสาวประภาพร  แป้นกลม 641214017174 คบ.จ25/2565 01/11/2564 45,580.00 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

64117391993

จ้างจ้างเหมาบริการด้านพัมนาองค์กร ตามขอบเขตงานในหน้าที่นักวิเคาาะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,720.00 บาท

33,720.00 บาท

1331000195894 นางสาวศิริกัลยา  กระสังข์ 33,720.00จ้างเหมาบริการด้านพัฒนาองค์กรตามขอบเขตงานในหน้าที่เจ้าพนักงานพัสดุ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1331000195894 นางสาวศิริกัลยา  กระสังข์ 641214145174 คบ.จ.26/2565 01/11/2564 33,720.00 ส่งงานครบถ้วน 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

1
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีเ่ภสชักร 
(นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล) โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

50,860.00 50,860.00 เฉพาะเจาะจง
นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล

50,860
นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล

50,860
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.43/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

2
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กจดัการ
งานทัว่ไป (นางสาวสลกัจติ สบือาษา) 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวสลกัจติ สบือาษา

50,000
นางสาวสลกัจติ สบือาษา

50,000
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.44/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

3
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กวชิาการ
สาธารณสขุ (นางสาวธันยทิพย ์ชยานันท)์
 โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

38,340.00 38,340.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวธันยทิพย ์ชยานันท์

38,340
นางสาวธันยทิพย ์ชยานันท์

38,340
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.45/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

4
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กวชิาการ
อาหารและยา (นางสาวชดิหทัย ตา่ย
จนัทร์) โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

34,260.00 34,260.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวชดิหทัย ตา่ยจนัทร์

34,260
นางสาวชดิหทัย ตา่ยจนัทร์

34,260
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.46/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

5
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กวชิาการ
อาหารและยา (นางสาวกุลรัตน์ บัวชมุ) 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

30,860.00 30,860.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวกุลรัตน์ บัวชมุ

30,860
นางสาวกุลรัตน์ บัวชมุ

30,860
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.47/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

6
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีธุ่รการ 
(นายกววีฒัน์ กันทา) โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

19,760.00 19,760.00 เฉพาะเจาะจง
นายกววีฒัน์ กันทา

19,760
นายกววีฒัน์ กันทา

19,760
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.48/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564

(ชือ่หน่วยงาน)....กองควบคุมเครื่องสําอางและวตัถุอันตราย กลุม่ควบคุมเครื่องสําอาง......

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

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้งลําดบัที่

แบบ สขร. 1



วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564

(ชือ่หน่วยงาน)....กองควบคุมเครื่องสําอางและวตัถุอันตราย กลุม่ควบคุมเครื่องสําอาง......

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

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้งลําดบัที่

แบบ สขร. 1

7
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีเ่จา้พนักงาน
ธุรการ (นายกิตตทิัศน์ พูลสวสัดิ ์) โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

42,860.00 42,860.00 เฉพาะเจาะจง
นายกิตตทิัศน์ พูลสวสัดิ์

42,860
นายกิตตทิัศน์ พูลสวสัดิ์

42,860
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.49/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

8
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กวชิาการ
สาธารณสขุ (นางสาววลิาวรรณ แดน
สลดั) โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

32,360.00 32,360.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาววลิาวรรณ แดนสลดั

32,360
นางสาววลิาวรรณ แดนสลดั

32,360
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.50/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

9
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กวชิาการ
สาธารณสขุ (นางสาวสนิุสา ตรีภพ) โดย
วธิีเฉพาะเจาะจง

32,360.00 32,360.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวสนิุสา ตรีภพ

32,360
นางสาวสนิุสา ตรีภพ

32,360
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.51/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

10
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กวชิาการ
สาธารณสขุ (นางสาวรมณีย ์กระแซง) 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจงเจาะจง

30,860.00 30,860.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวรมณีย ์กระแซง

30,860
นางสาวรมณีย ์กระแซง

30,860
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.52/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

11
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กวชิาการ
สาธารณสขุ (นางสาวฉนัทนา แสวงผล) 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวฉนัทนา แสวงผล

50,000
นางสาวฉนัทนา แสวงผล

50,000
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.53/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

12
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กวชิาการ
สาธารณสขุ (นางสาวพิชชาพร ลิม้
ประไพพงษ์) โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

30,860.00 30,860.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพิชชาพร ลิม้ประไพพงษ์

30,860
นางสาวพิชชาพร ลิม้ประไพพงษ์

30,860
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.54/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564



วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564

(ชือ่หน่วยงาน)....กองควบคุมเครื่องสําอางและวตัถุอันตราย กลุม่ควบคุมเครื่องสําอาง......

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

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้งลําดบัที่

แบบ สขร. 1

13
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีเ่จา้พนักงาน
ธุรการ (นางสาวชตุมิา หุณเวช) โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวชตุมิา หุณเวช

50,000
นางสาวชตุมิา หุณเวช

50,000
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.55/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

14
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีพ่นักงานขบั
รถ (นายมนัส คัมภริานนท)์ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

23,960.00 23,960.00 เฉพาะเจาะจง
นายมนัส คัมภริานนท์

23,960
นายมนัส คัมภริานนท์

23,960
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.56/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

15
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กวชิาการ
สาธารณสขุ (นางสาวพจนาลยั กงวงศ์) 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

47,240.00 47,240.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพจนาลยั กงวงศ์

47,240
นางสาวพจนาลยั กงวงศ์

47,240
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.57/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

16
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กวชิาการ
สาธารณสขุ (นางสาวพจวรรณ ชโลธร) 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

49,600.00 49,600.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพจวรรณ ชโลธร

49,600
นางสาวพจวรรณ ชโลธร

49,600
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.58/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

17
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กวชิาการ
สาธารณสขุ (นางสาวจนัทนา บรรจงเกตุ)
 โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวจนัทนา บรรจงเกตุ

50,000
นางสาวจนัทนา บรรจงเกตุ

50,000
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.59/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

18
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กวชิาการ
สาธารณสขุ (นางสาวอชริญา คําวงษ์สา) 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวอชริญา คําวงษ์สา

26,000
นางสาวอชริญา คําวงษ์สา

26,000
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.60/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564



วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564

(ชือ่หน่วยงาน)....กองควบคุมเครื่องสําอางและวตัถุอันตราย กลุม่ควบคุมเครื่องสําอาง......

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

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้งลําดบัที่

แบบ สขร. 1

19
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กวชิาการ
สาธารณสขุ (นายพิศณุพงษ์ กาละพันธ)์ 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

29,420.00 29,420.00 เฉพาะเจาะจง
นายพิศณุพงษ์ กาละพันธ์

29,420
นายพิศณุพงษ์ กาละพันธ์

29,420
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.61/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

20
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กวชิาการ
สาธารณสขุ (นางสาวทิพวรรณ ฟักเงิน) 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

28,160.00 28,160.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวทิพวรรณ ฟักเงิน

28,160
นางสาวทิพวรรณ ฟักเงิน

28,160
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.62/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

21
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กจดัการ
งานทัว่ไป (นางสาวธนาภรณ์ เชือ้เมือง
พาน) โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

26,860.00 26,860.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวธนาภรณ์ เชือ้เมืองพาน

26,860
นางสาวธนาภรณ์ เชือ้เมืองพาน

26,860
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.63/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

22
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กจดัการ
งานทัว่ไป (นางสาวจไุรรัตน์ บุญสวน) 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

42,960.00 42,960.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวจไุรรัตน์ บุญสวน

42,960
นางสาวจไุรรัตน์ บุญสวน

42,960
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.64/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

23
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กจดัการ
งานทัว่ไป (นายธีรยทุธ ผ่องฉวี) โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

39,900.00 39,900.00 เฉพาะเจาะจง
นายธีรยทุธ ผ่องฉวี

39,900
นายธีรยทุธ ผ่องฉวี

39,900
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.65/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

24
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีเ่จา้พนักงาน
ธุรการ (นายกิตตวิสิทุธิ์ ประทีปะจติติ) 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

26,280.00 26,280.00 เฉพาะเจาะจง
นายกิตตวิสิทุธิ์ ประทีปะจติติ

26,280
นายกิตตวิสิทุธิ์ ประทีปะจติติ

26,280
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.66/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564



วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564

(ชือ่หน่วยงาน)....กองควบคุมเครื่องสําอางและวตัถุอันตราย กลุม่ควบคุมเครื่องสําอาง......

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

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้งลําดบัที่

แบบ สขร. 1

25
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีเ่จา้พนักงาน
ธุรการ (นายพลวศิิษฏ ์เพ่ิมทองคํา) โดย
วธิีเฉพาะเจาะจง

23,840.00 23,840.00 เฉพาะเจาะจง
นายพลวศิิษฏ ์เพ่ิมทองคํา

23,840
นายพลวศิิษฏ ์เพ่ิมทองคํา

23,840
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.67/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

26
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีเ่จา้พนักงาน
ธุรการ (นายณัฏฐพล ยอดดําเนิน) โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

23,800.00 23,800.00 เฉพาะเจาะจง
นายณัฏฐพล ยอดดําเนิน

23,800
นายณัฏฐพล ยอดดําเนิน

23,800
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.68/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

27
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กจดัการ
งานทัว่ไป (นางสาวพรทิพย ์ดว้งจาด) 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพรทิพย ์ดว้งจาด

50,000
นางสาวพรทิพย ์ดว้งจาด

50,000
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.69/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

28
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กจดัการ
งานทัว่ไป (นางสาวจริาพร เฉลยีงพจน์) 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวจริาพร เฉลยีงพจน์

50,000
นางสาวจริาพร เฉลยีงพจน์

50,000
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.70/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

29
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กจดัการ
งานทัว่ไป (นางสาวสวุรรณ์ณีย ์ผันผิน) 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวสวุรรณ์ณีย ์ผันผิน

50,000
นางสาวสวุรรณ์ณีย ์ผันผิน

50,000
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.71/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

30
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กจดัการ
งานทัว่ไป (นางสาวศิษฐ์ณพิซญ์ สตีบุตร) 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิษฐ์ณพิซญ์ สตีบุตร

50,000
นางสาวศิษฐ์ณพิซญ์ สตีบุตร

50,000
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.72/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564



วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564

(ชือ่หน่วยงาน)....กองควบคุมเครื่องสําอางและวตัถุอันตราย กลุม่ควบคุมเครื่องสําอาง......

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

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้งลําดบัที่

แบบ สขร. 1

31
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กวชิาการ
สาธารณสขุ (นางสาวศิริวรรณ จนัไทย) 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

32,360.00 32,360.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิริวรรณ จนัไทย

32,360
นางสาวศิริวรรณ จนัไทย

32,360
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.73/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

32
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กวชิาการ
สาธารณสขุ (นางสาวนันนภสั ใจจติ)โดย
วธิีเฉพาะเจาะจง

32,360.00 32,360.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวนันนภสั ใจจติ

32,360
นางสาวนันนภสั ใจจติ

32,360
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.74/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

33
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กจดัการ
งานทัว่ไป (นางสาวเบญวรรณ งามวนั) 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

34,260.00 34,260.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวเบญวรรณ งามวนั

34,260
นางสาวเบญวรรณ งามวนั

34,260
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.75/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

34
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีธุ่รการ 
(นางสาวจริาภรณ์ วนัอุ่น) โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

46,980.00 46,980.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวจริาภรณ์ วนัอุ่น

46,980
นางสาวจริาภรณ์ วนัอุ่น

46,980
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.76/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

35
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กจดัการ
งานทัว่ไป (นางสาวศิรภสัสร รอดทอง) 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

48,780.00 48,780.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิรภสัสร รอดทอง

48,780
นางสาวศิรภสัสร รอดทอง

48,780
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.77/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

36
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กจดัการ
งานทัว่ไป (นางจตพุร ศรีพฤทธิ์เกียรติ) 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

134,640.00 134,640.00 เฉพาะเจาะจง
นางจตพุร ศรีพฤทธิ์เกียรติ

134,640
นางจตพุร ศรีพฤทธิ์เกียรติ

134,640
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.78/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564



วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564

(ชือ่หน่วยงาน)....กองควบคุมเครื่องสําอางและวตัถุอันตราย กลุม่ควบคุมเครื่องสําอาง......

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

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้งลําดบัที่

แบบ สขร. 1

37
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กวชิาการ
สาธารณสขุ (นางสาวมัณธริดา จิว๋สขุ 
)โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

98,580.00 98,580.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวมัณธริดา จิว๋สขุ

98,580
นางสาวมัณธริดา จิว๋สขุ

98,580
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.79/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

38

จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กวชิาการ
สาธารณสขุ (นางสาวพรพรรณ เตชะ
บุญญะ
)โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

110,580.00 110,580.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ

110,580
นางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ

110,580
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.80/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

39
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีพ่นักงานขบั
รถ (นายสนาน คราประยรู
)โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

23,740.00 23,740.00 เฉพาะเจาะจง
นายสนาน คราประยรู

23,740
นายสนาน คราประยรู

23,740
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.81/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

40
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีพ่นักงานขบั
รถ (นายเอกชยั เริงสมุทร
)โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

21,460.00 21,460.00 เฉพาะเจาะจง
นายเอกชยั เริงสมุทร

21,460
นายเอกชยั เริงสมุทร

21,460
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.82/2565 
ลว 1 พฤศจกิายน 2564

41
จา้งทําตรายาง 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

1,040.00 1,040.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน จ. ชืน่พาณิชย์

1,040.00
ร้าน จ. ชืน่พาณิชย์

1,040.00
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.83/2565 
ลว 4 พฤศจกิายน 2564

42
จา้งเหมาปฏบิัตงิานในหน้าทีนั่กวชิาการ
สาธารณสขุ 
(สนุทรี สายแวว) โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวสนุทรี สายแวว

65,000
นางสาวสนุทรี สายแวว

65,000
เป็นผู้มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด

บจส.84/2565 
ลว 11 พฤศจกิายน 2564



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117336976

จ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่เภสัชกร (นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,860.00 บาท

50,860.00 บาท

3101402251096 นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล 50,860.00การจ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่เภสัชกร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101402251096 นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล 641114275193 บจส.43/2565 01/11/2564 50,860.00 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

64117348455

จ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป (นางสาวสลักจิต สืบอาษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

3341900096317 นางสาวสลักจิต สืบอาษา 50,000.00การจ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3341900096317 นางสาวสลักจิต สืบอาษา 641114276065 บจส.44/2565 01/11/2564 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

64117336831

จ้างจ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข (นางสาวธันยทิพย์ ชยานันท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,340.00 บาท

38,340.00 บาท

1849900127189 นางสาวธันยทิพย์ ชยานันท์ 38,340.00การจ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1849900127189 นางสาวธันยทิพย์ ชยานันท์ 641114266033 บสจ.45/2565 01/11/2564 38,340.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117317737

จ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา (นางสาวชิดหทัย ต่ายจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,260.00 บาท

34,260.00 บาท

1179900303901 นางสาวชิดหทัย ต่ายจันทร์ 34,260.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1179900303901 นางสาวชิดหทัย ต่ายจันทร์ 641114250284 บจส 46/2565 01/11/2564 34,260.00 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

64117317751

จ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา (นางสาวกุลรัตน์ บัวชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,860.00 บาท

30,860.00 บาท

1669900329816 นางสาวกุลรัตน์ บัวชุม 30,860.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1669900329816 นางสาวกุลรัตน์ บัวชุม 641114250339 บจส 47/2565 01/11/2564 30,860.00 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

64117315100

จ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่ธุรการ (นายกวีวัฒน์ กันทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,760.00 บาท

19,760.00 บาท

1551000044886 นายกวีวัฒน์ กันทา 19,760.00เหมาปฏิบัติงานในหน้าที่ธุรการ (นายกวีวัฒน์ กันทา)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1551000044886 นายกวีวัฒน์ กันทา 641114248389 บจส.48/2565 01/11/2564 19,760.00 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

64117315987

จ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ (นายกิตติทัศน์ พูลสวัสดิ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,860.00 บาท

42,860.00 บาท

3101501904764 นายกิตติทัศน์  พูลสวัสดิ์ 42,860.00เหมาปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ (นายกิตติทัศน์ พูลสวัสดิ์ )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101501904764 นายกิตติทัศน์  พูลสวัสดิ์ 641114248909 บจส.49/2565 01/11/2564 42,860.00 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

64117240079

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาววิลาวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,360.00 บาท

32,360.00 บาท

1670700241836 นางสาววิลาวรรณ แดนสลัด 32,360.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1670700241836 นางสาววิลาวรรณ แดนสลัด 641114319846 บจส.50/2565 01/11/2564 32,360.00 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

64117240955

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวสุนิสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,360.00 บาท

32,360.00 บาท

1102001667539 นางสาวสุนิสา ตรีภพ 32,360.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102001667539 นางสาวสุนิสา ตรีภพ 641114320487 บจส.51/2565 01/11/2564 32,360.00 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

64117241985

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวรมณีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,860.00 บาท

30,860.00 บาท

1539900512433 นางสาวรมณีย์ กระแซง 30,860.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1539900512433 นางสาวรมณีย์ กระแซง 641114321093 บจส.52/2565 01/11/2564 30,860.00 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

64117242584

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวฉันทนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

1101400628536 นางสาวฉันทนา แสวงผล 50,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101400628536 นางสาวฉันทนา แสวงผล 641114322216 บจส.53/2565 01/11/2564 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

64117244045

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวพิชชาพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,860.00 บาท

30,860.00 บาท

1102700629547 นางสาวพิชชาพร ลิ้มประไพพงษ์ 30,860.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102700629547 นางสาวพิชชาพร ลิ้มประไพพงษ์ 641114325895 บจส.54/2565 01/11/2564 30,860.00 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

64117244402

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวชุติมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

3220100092058 นางสาวชุติมา หุณเวช 50,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3220100092058 นางสาวชุติมา หุณเวช 641114327045 บจส.55/2565 01/11/2564 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

64117244667

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นายมนัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,960.00 บาท

23,960.00 บาท

3101403396331 นายมนัส คัมภิรานนท์ 23,960.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101403396331 นายมนัส คัมภิรานนท์ 641114329404 บจส.56/2565 01/11/2564 23,960.00 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

64117244978

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวพจนาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,240.00 บาท

47,240.00 บาท

1411200060240 นางสาวพจนาลัย กงวงศ์ 47,240.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1411200060240 นางสาวพจนาลัย กงวงศ์ 641114330011 บจส.57/2565 01/11/2564 47,240.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117376009

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวพจวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49,600.00 บาท

49,600.00 บาท

1700400021741 นางสาวพจวรรณ ชโลธร 49,600.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400021741 นางสาวพจวรรณ ชโลธร 641114330862 บจส.58/2565 01/11/2564 49,600.00 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

64117376493

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวจันทนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

3100903318061 นางสาวจันทนา บรรจงเกตุ 50,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100903318061 นางสาวจันทนา บรรจงเกตุ 641114331441 บจส.59/2565 01/11/2564 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

64117376751

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวอชิรญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,000.00 บาท

26,000.00 บาท

1129900329071 นางสาวอชิรญา คำวงษ์สา 26,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900329071 นางสาวอชิรญา คำวงษ์สา 641114331992 บจส.60/2565 01/11/2564 26,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117377119

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นายพิศณุพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,420.00 บาท

29,420.00 บาท

1331000199962 นายพิศณุพงษ์ กาละพันธ์ 29,420.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1331000199962 นายพิศณุพงษ์ กาละพันธ์ 641114332763 บจส.61/2565 01/11/2564 29,420.00 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

64117377328

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวทิพวรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,160.00 บาท

28,160.00 บาท

1729900293781 นางสาวทิพวรรณ ฟักเงิน 28,160.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1729900293781 นางสาวทิพวรรณ ฟักเงิน 641114333921 บจส.62/2565 01/11/2564 28,160.00 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

64117426907

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวะนาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,860.00 บาท

26,860.00 บาท

1101800645497 นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน 26,860.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101800645497 นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน 641114339078 บจส.63/2565 01/11/2564 26,860.00 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

64117377879

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวจุไรรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,960.00 บาท

42,960.00 บาท

1101000002281 นางสาวจุไรรัตน์ บุญสวน 42,960.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101000002281 นางสาวจุไรรัตน์ บุญสวน 641114339687 บจส.64/2565 01/11/2564 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

64117378188

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นายธีรยุทธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,900.00 บาท

39,900.00 บาท

5101500018791 นายธีรยุทธ ผ่องฉวี 39,900.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5101500018791 นายธีรยุทธ ผ่องฉวี 641114340343 บจส.65/2565 01/11/2564 39,900.00 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

64117378383

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นายกิตติวิสุทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,280.00 บาท

26,280.00 บาท

3101700584883 นายกิตติวิสุทธิ์ ประทีปะจิตติ 26,280.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101700584883 นายกิตติวิสุทธิ์ ประทีปะจิตติ 641114340842 บจส.66/2565 01/11/2564 26,280.00 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

64117378939

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นายพลวิศิษฏ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,840.00 บาท

23,840.00 บาท

1103700839038 นายพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคำ 23,840.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700839038 นายพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคำ 641114341568 บจส.67/2565 01/11/2564 23,840.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117380524

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นายณัฏฐพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,800.00 บาท

23,800.00 บาท

3101400642217 นายณัฏฐพล ยอดดำเนิน 23,800.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101400642217 นายณัฏฐพล ยอดดำเนิน 641114342047 บจส.68/2565 01/11/2564 23,800.00 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

64117381124

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวพรทิพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

1120100015643 นางสาวพรทิพย์ ด้วงจาด 50,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120100015643 นางสาวพรทิพย์ ด้วงจาด 641114342539 บจส.69/2565 01/11/2564 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

64117381304

จ้างเหมาปฏฺบัติงาน นางสาวจิราพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

3750200414133 นางสาวจิราพร เฉลียงพจน์ 50,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750200414133 นางสาวจิราพร เฉลียงพจน์ 641114346427 บจส.70/2565 01/11/2564 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

64117381498

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวสุวรรณ์ณีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

3500600157687 นางสาวสุวรรณ์ณีย์ ผันผิน 50,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3500600157687 นางสาวสุวรรณ์ณีย์ ผันผิน 641114346808 บจส.71/2565 01/11/2564 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

64117311840

จ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป (นางสาวศิษฐ์ณพิซญ์ สีตบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

3120101289433 นางสาวศิษฐ์ณพิชญ์ สีตบุตร 50,000.00เหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป (นางสาวศิษฐ์ณพิซญ์ สีตบุตร)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101289433 นางสาวศิษฐ์ณพิชญ์ สีตบุตร 641114245663 บจส.72/2565 01/11/2564 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

64117305096

จ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข (นางสาวศิริวรรณ จันไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,360.00 บาท

32,360.00 บาท

1100200991997 นางสาวศิริวรรณ จันไทย 32,360.00เหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข (นางสาวศิริวรรณ จันไทย)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200991997 นางสาวศิริวรรณ จันไทย 641114241207 บจส.73/2565 01/11/2564 32,360.00 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

64117307572

จ้างจ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข (นางสาวนันนภัส ใจจิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,360.00 บาท

32,360.00 บาท

1103701697555 นางสาวนันนภัส ใจจิต 32,360.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701697555 นางสาวนันนภัส ใจจิต 641114241987 บจส.74/2565 01/11/2564 32,360.00 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

64117309944

จ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป (นางสาวเบญจวรรณ งามวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,260.00 บาท

34,260.00 บาท

1139900052215 นางสาวเบญจวรรณ งามวัน 34,260.00เหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป (นางสาวเบญจวรรณ งามวัน)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1139900052215 นางสาวเบญจวรรณ งามวัน 641114244497 บจส.75/2565 01/11/2564 34,260.00 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

64117317813

จ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ (จิราภรณ์ วันอุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,980.00 บาท

46,980.00 บาท

5100500016089 นางสาวจิราภรณ์ วันอุ่น 46,980.00จ้างเหมาปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5100500016089 นางสาวจิราภรณ์ วันอุ่น 641114250659 บจส.76/2565 01/11/2564 46,980.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117308378

จ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป (นางสาวศิรภัสสร รอดทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,780.00 บาท

48,780.00 บาท

3120100581203 นางสาวศิรภัสสร รอดทอง 48,780.00เหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป (นางสาวศิรภัสสร รอดทอง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100581203 นางสาวศิรภัสสร รอดทอง 641114243278 บจส.77/2565 01/11/2564 48,780.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117327366

จ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

134,640.00 บาท

134,640.00 บาท

3670500185904 นางจตุพร ศรีพฤทธิ์เกียรติ 134,640.00จ้างเหมาปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670500185904 นางจตุพร ศรีพฤทธิ์เกียรติ 641114258035 บจส.78/2565 01/11/2564 134,640.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117321421

จ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข (นางสาวมัณธริดา จิ๋วสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

98,580.00 บาท

98,580.00 บาท

1760100078551 นางสาวมัณธริดา จิ๋วสุข 98,580.00จ้างเหมาปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1760100078551 นางสาวมัณธริดา จิ๋วสุข 641114255422 บจส.79/2565 01/11/2564 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

64117325119

จ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข (นางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

110,580.00 บาท

110,580.00 บาท

1669900191911 นางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ 110,580.00จ้างเหมาปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1669900191911 นางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ 641114257726 บจส.80/2565 01/11/2564 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

64117319529

จ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถ (นายสนาน คราประยูร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,740.00 บาท

23,740.00 บาท

3130100360185 นายสนาน คราประยูร 23,740.00จ้างเหมาปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3130100360185 นายสนาน คราประยูร 641114251818 บจส.81/2565 01/11/2564 23,740.00 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

64117318591

จ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถ (นายเอกชัย เริงสมุทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,460.00 บาท

21,460.00 บาท

1209900007791 นายเอกชัย เริงสมุทร 21,460.00จ้างเหมาปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1209900007791 นายเอกชัย เริงสมุทร 641214111044 บจส.82/2565 01/11/2564 21,460.00 ส่งงานครบถ้วน 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 จ้างท าตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ 1,040.00 บาท 
5. ราคากลาง 1,040.00 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

3100400789021 ร้าน จ. ชื่นพาณิชย์ 1,040.00 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษีอากร 
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา/

ใบสั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา/

ใบสั่งจ้าง 
จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100400789021 ร้าน จ. ชื่นพาณิชย์ - 83/2565 4/11/2564 1,040.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนด 

 
 

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127359110

จ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

65,000.00 บาท

65,000.00 บาท

1660500152821 นางสาวสุนทรี สายแวว 65,000.00จ้างเหมาปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1660500152821 นางสาวสุนทรี สายแวว 641214373957 บจส.84/2565 11/11/2564 65,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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 64117292868 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ เดือน พ.ย. – ธ.ค.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 39,860.00 บาท 
5.  ราคากลาง  39,860.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 3540300298323 นางสาวดารุณี  จิตประสาน 39,860.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3540300298323 นางสาวดารณุ ี จิตประสาน 641114237756 บจ.ว.19/2565 03/11/2564 39,860.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64117290324 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 26,000.00 บาท 
5.  ราคากลาง  26,000.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1100800797831 นายวันชัย  แก้วด้วง 26,000.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1100800797831 นายวันชัย  แก้วด้วง 641114227787 บจ.ว.20/2565 03/11/2564 12,040.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64117290358 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 19,580.00 บาท 
5.  ราคากลาง  19,580.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1100200140997 นางสาววชิราพร  เครือวงค์ปิง 19,580.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1100200140997 นางสาววชิราพร  เครือวงค์ปิง 641114228491 บจ.ว.21/2565 03/11/2564 19,580.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64117275106 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 37,940.00 บาท 
5.  ราคากลาง  37,940.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1560100246731 นางสาวเกศินี  วงศ์ไชย 37,940.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1560100246731 นางสาวเกศินี  วงศ์ไชย 641114217329 บจ.ว.22/2565 03/11/2564 37,940.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64117219919 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 28,860.00 บาท 
5.  ราคากลาง  28,860.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1560600079035 นางสาวฐิติพร  ไชยศรี 28,860.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1560600079035 นางสาวฐิติพร  ไชยศรี 641114174239 บจ.ว 23/2565 03/11/2564 28,860.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64117218717 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 28,860.00 บาท 
5.  ราคากลาง  28,860.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 3120100113285 นางสาวเกศินี  กระสา 28,860.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120100113285 นางสาวเกศินี  กระสา 641114173134 บจ.ว.24/2565 03/11/2564 28,860.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64117220051 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 42,780.00 บาท 
5.  ราคากลาง  42,780.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1560300182434 นางสาวพรรณรัตน์  ขุนมิน 42,780.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1560300182434 นางสาวพรรณรัตน์  ขนุมิน 641114174297 บจ.ว.25/2565 03/11/2564 42,780.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64117305756 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 31,760.00 บาท 
5.  ราคากลาง  31,760.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1449900385670 นางสาวฐานิตดา  ไชยค าภา 31,760.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1449900385670 นางสาวกัตติกา  ไชยค าภา 641114240888 บจ.ว.26/2565 03/11/2564 31,760.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64117280053 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 39,000.00 บาท 
5.  ราคากลาง  39,000.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 3120600111389 นางสาวณัฐณิชา วงษ์ค าภา 39,000.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120600111389 นางสาวณัฐณิชา วงษ์ค าภา 641114220285 บจ.ว.27/2565 03/11/2564 39,000.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64117220175 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 27,500.00 บาท 
5.  ราคากลาง  27,500.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1330800002054 นางสาวณัฐณิชา  นวลแสง 27,500.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1330800002054 นางสาวณัฐณิชา  นวลแสง 641114174373 บจ.ว.28/2565 03/11/2564 27,500.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64117219126 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 26,440.00 บาท 
5.  ราคากลาง  26,440.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1103701083107 นางสาวศศิวรรณ  เสาเสริมศรี 26,440.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1103701083107 นางสาวศศิวรรณ  เสาเสริมศร ี 641114173627 บจ.ว.29/2565 03/11/2564 26,440.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64117290335 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 34,500.00 บาท 
5.  ราคากลาง  34,500.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 3101900769241 นายอนุ  เขียวสอาด 34,500.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3101900769241 นายอนุ  เขียวสอาด 641114227799 บจ.ว.30/2565 03/11/2564 34,500.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64117281377 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 31,620.00 บาท 
5.  ราคากลาง  31,620.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1139900172903 นางสาวสุรางค์  โอนอ่อน 31,620.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1139900172903 นางสาวสุรางค์  โอนอ่อน 641114221589 บจ.ว.31/2565 03/11/2564 31,620.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64117220382 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 30,720.00 บาท 
5.  ราคากลาง  30,720.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1103700062254 นางสาวกัลยดา  ยิ่งวัฒนไกร 30,720.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1103700062254 นางสาวกัลยดา  ยิ่งวัฒนไกร 641114174567 บจ.ว.32/2565 03/11/2564 30,720.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64117219518 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 29,860.00 บาท 
5.  ราคากลาง  29,860.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1710500301192 นางสาวกาญจมล  จ าปาสัก 29,860.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1710500301192 นางสาวกาญจมล  จ าปาสัก 641114173853 บจ.ว.33/2565 03/11/2564 29,860.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64117219764 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 28,860.00 บาท 
5.  ราคากลาง  28,860.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 149070052806 นางสาวจิรารัตน์  สมสวย 28,860.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 149070052806 นางสาวจิรารัตน์  สมสวย 641114174079 บจ.ว.34/2565 03/11/2564 28,860.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64117302986 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 30,000.00 บาท 
5.  ราคากลาง  30,000.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1180100056145 นางสาวณิชนันทน์  สโมสรสุข 30,000.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1180100056145 นางสาวณิชนันทน์  สโมสรสุข 641114239356 บจ.ว.35/2565 03/11/2564 30,000.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64127349486 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 9,300.00 บาท 
5.  ราคากลาง  9,300.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถ 3101702143060 นายธนะวัฒน์  พัฒนะแสง 9,300.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3101702143060 นายธนะวัฒน์  พัฒนะแสง 641214284789 บจ.ว.36/2565 03/11/2564 9,300.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64117513839 
3.  ชื่อโครงการ  ซื้อเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 36,000.00 บาท 
5.  ราคากลาง  36,000.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 36,000.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 310070075867
8 

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 641114408075 บซ.ว.2/2565 23/11/2564 36,000.00 ส่งมอบงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 















































ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127046693

จ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17,350.00 บาท

17,350.00 บาท

3450101209097 นางสาวโสภาวรรณ ธุระกิจ 17,350.00
จ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรและบันทึก

ข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450101209097 นางสาวโสภาวรรณ ธุระกิจ 641214037148
บจ.สมพ.

34/2565
05/11/2564 17,350.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127046809

จ้างปฏิบัติงานรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาสมุนไพร ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

1471100150522 นางสาวมลิณี ถากงตา 13,000.00
จ้างปฏิบัติงานรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยา

สมุนไพร ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1471100150522 นางสาวมลิณี ถากงตา 641214037221
บจ.สมพ.

35/2565
05/11/2564 13,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127046914

จ้างปฏิบัติงานรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาสมุนไพร ในหน้าที่ นักวิชาการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,100.00 บาท

19,100.00 บาท

3120101732639 นางสาวรุ่งทิวา  ฟองลาที 19,100.00
จ้างปฏิบัติงานรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยา

สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิชาการสาธารณสุข
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101732639 นางสาวรุ่งทิวา  ฟองลาที 641214037286
บจ.สมพ.

36/2565
05/11/2564 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

64127046997

จ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ แพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,430.00 บาท

16,430.00 บาท

1100702119765 นางสาวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง 16,430.00จ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ แพทย์แผนไทย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100702119765 นางสาวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง 641214037370
บจ.สมพ.

37/2565
05/11/2564 16,430.00 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

64127047107

จ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ แพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,430.00 บาท

15,430.00 บาท

1700400242585 นางสาวขวัญเรือน แสงไข่ 15,430.00จ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ แพทย์แผนไทย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400242585 นางสาวขวัญเรือน แสงไข่ 641214037406
บจ.สมพ.

38/2565
05/11/2564 15,430.00 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

64127047165

จ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิชาการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

1102002941260 นางสาวบุษกาญน์ ชาวหัวเวียง 13,000.00
จ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิชาการอาหารและ

ยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102002941260 นางสาวบุษกาญน์ ชาวหัวเวียง 641214037586
บจ.สมพ.

39/2565
05/11/2564 13,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127068613

จ้างปฏิบัติงานนิติกร เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ในหน้าที่ นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,900.00 บาท

15,900.00 บาท

1439900096066 นางสาวภัทร์ธีนันท์ สมภารสิงห์ 15,900.00จ้างปฏิบัติงานนิติกร เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ในหน้าที่ นิติกร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1439900096066 นางสาวภัทร์ธีนันท์ สมภารสิงห์ 641214054986
บจ.สมพ.

40/2565
05/11/2564 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

64127023255

จ้างปฏิบัติงานขับรถในการตรวจสถานที่ผลิต/นำเข้า/ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,430.00 บาท

11,430.00 บาท

3120101790574 ส.ต.ณัฐพิศิษฐ์ ทองเผือก 11,430.00
จ้างปฏิบัติงานขับรถในการตรวจสถานที่ผลิต/นำเข้า/ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่

พนักงานขับรถยนต์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101790574 ส.ต.ณัฐพิศิษฐ์ ทองเผือก 641214026616
บจ.สมพ.

41/2565
05/11/2564 11,430.00 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

64127068643

จ้างปฏิบัติงานนิติกร เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ในหน้าที่ นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,900.00 บาท

15,900.00 บาท

1409901439145 นางสาวสุจิตราภรณ์ โพธิ์ศรี 15,900.00จ้างปฏิบัติงานนิติกร เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ในหน้าที่ นิติกร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1409901439145 นางสาวสุจิตราภรณ์ โพธิ์ศรี 641214055006
บจ.สมพ.

42/2565
05/11/2564 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

64127047383

จ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และระบบคุณภาพ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,310.00 บาท

16,310.00 บาท

1640100182855 นายมารุต สีแสง 16,310.00
จ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และระบบคุณภาพ กอง

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1640100182855 นายมารุต สีแสง 641214037618
บจ.สมพ.

43/2565
05/11/2564 16,310.00 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

64127047453

จ้างปฏิบัติงาน สนับสนุนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,900.00 บาท

15,900.00 บาท

1102000770603 นายเอกชัย ศิริผล 15,900.00
จ้างปฏิบัติงาน สนับสนุนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102000770603 นายเอกชัย ศิริผล 641214037644
บจ.สมพ.

44/2565
05/11/2564 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

64127047503

จ้างปฏิบัติงาน สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ในหน้าที่ แพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,430.00 บาท

15,430.00 บาท

1779900215623 นางสาวฐิติพร ตันตินิธิพงษ์ 15,430.00
จ้างปฏิบัติงาน สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่ง

ชาติด้านสมุนไพร ในหน้าที่ แพทย์แผนไทย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1779900215623 นางสาวฐิติพร ตันตินิธิพงษ์ 641214037675
บจ.สมพ.

45/2565
05/11/2564 15,430.00 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

64127047561

จ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ การจัดทำโครงการและภารกิจการส่งเสริมผู้ประกอบการ ในหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

1103700410210 นางสาววิศัลยา ศรีวิชาการ 18,000.00

จ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ การจัดทำ

โครงการและภารกิจการส่งเสริมผู้ประกอบการ ในหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700410210 นางสาววิศัลยา ศรีวิชาการ 641214037694
บจ.สมพ.

46/2565
05/11/2564 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

64127003667

จ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ การนัดหมายการประชุม จัดงานรับรอง งานพิธีต่างๆ และงานด้านสิทธิต่างๆ ในหน้าที่ เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,240.00 บาท

14,240.00 บาท

1349900331023 นางสาวรัตติยากร พรานไพร 14,240.00
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ การนัดหมายการประชุม จัดงานรับรอง งานพิธี

ต่างๆ และงานด้านสิทธิต่างๆ ในหน้าที่ เจ้าพนักงานธุรการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1349900331023 นางสาวรัตติยากร พรานไพร 641214018082
บจ.สมพ.

47/2565
05/11/2564 14,240.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127023084

จ้างปฏิบัติงานติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ (ครุภัณฑ์) การเบิกจ่ายเงิน ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

1129900139604 นางสาวณัฐสุดา บัวงาม 13,000.00
จ้างปฏิบัติงานติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ (ครุภัณฑ์)

การเบิกจ่ายเงิน ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900139604 นางสาวณัฐสุดา บัวงาม 641214018118
บจ.สมพ.

48/2565
05/11/2564 13,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127023129

จ้างปฏิบัติงานธุรการ การจัดประชุม สนับสนุนรองรับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,430.00 บาท

9,430.00 บาท

3520100415229 นางสาวกานต์นภัส พูลศิริภูวัชร์ 9,430.00
จ้างปฏิบัติงานธุรการ การจัดประชุม สนับสนุนรองรับหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม

พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ เจ้าพนักงานธุรการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3520100415229 นางสาวกานต์นภัส พูลศิริภูวัชร์ 641214018147
บจ.สมพ.

49/2565
05/11/2564 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

64127023172

จ้างปฏิบัติงานจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินด้าน Human Resources และปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในหน้าที่ นักวิชาการพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

1430300192503 นายภาณุวัฒน์ ผลาเลิศ 13,000.00
จ้างปฏิบัติงานจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินด้าน Human Resources และปฏิบัติงานด้าน

พัสดุ ในหน้าที่ นักวิชาการพัสดุ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1430300192503 นายภาณุวัฒน์ ผลาเลิศ 641214018173
บจ.สมพ.

50/2565
05/11/2564 13,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127023210

จ้างจ้างปฏิบัติงานจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน งานสนับสนุนการประชุม รวบรวมข้อมูลและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในหน้าที่

นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

1129700013704 นางสาวสิริกร อ่อนวงษ์ 13,000.00

จ้างปฏิบัติงานจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน งานสนับสนุน

การประชุม รวบรวมข้อมูลและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในหน้าที่

นักจัดการงานทั่วไป

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129700013704 นางสาวสิริกร อ่อนวงษ์ 641214018209
บจ.สมพ.

51/2565
05/11/2564 13,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127068677

จ้างปฏิบัติงาน จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,930.00 บาท

10,930.00 บาท

1709700173935 นางสาวอิสริยา กิตติวัฒน์ 10,930.00
จ้างปฏิบัติงาน จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต

นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ เจ้าพนักงานธุรการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709700173935 นางสาวอิสริยา กิตติวัฒน์ 641214055026
บจ.สมพ.

52/2565
05/11/2564 10,930.00 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

64127068815

จ้างปฏิบัติงาน จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,430.00 บาท

16,430.00 บาท

1102700186327 นางสาวดวงพร ทุมมี 16,430.00
จ้างปฏิบัติงาน จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต

นำเข้า ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102700186327 นางสาวดวงพร ทุมมี 641214055124
บจ.สมพ.

53/2565
05/11/2564 16,430.00 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

64127068847

จ้างจ้างปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ แพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,130.00 บาท

17,130.00 บาท

1840100347143 นางสาวณฐมน โสดยิ้ม 17,130.00
จ้างปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์

สมุนไพร ในหน้าที่ แพทย์แผนไทย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1840100347143 นางสาวณฐมน โสดยิ้ม 641214055152
บจ.สมพ.

54/2565
05/11/2564 17,130.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127068871

จ้างปฏิบัติงานจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,270.00 บาท

14,270.00 บาท

3180500078487 นางสาวสุธาทิพย์ แพ่งสภา 14,270.00
จ้างปฏิบัติงานจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต

นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3180500078487 นางสาวสุธาทิพย์ แพ่งสภา 641214055165
บจ.สมพ.

55/2565
05/11/2564 14,270.00 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

64127047607

จ้างปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16,430.00 บาท

16,430.00 บาท

1779900089474 นายวิริยะ หงษ์บิน 16,430.00
จ้างปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุน

การพิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1779900089474 นายวิริยะ หงษ์บิน 641214037713
บจ.สมพ.

56/2565
05/11/2564 16,430.00 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

64127047706

จ้างปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,430.00 บาท

16,430.00 บาท

1411300204863 นางสาวนภาพร แก้วมาตย์ 16,430.00
จ้างปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุน

การพิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นิติกร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1411300204863 นางสาวนภาพร แก้วมาตย์ 641214037769
บจ.สมพ.

57/2565
05/11/2564 16,430.00 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

64127047666

จ้างปฏิบัติงาน บันทึก จัดเก็บคำขอโฆษณา ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับหนังสือราชการและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13,430.00 บาท

13,430.00 บาท

1102700366694 นางสาวธิดารัตน์ แสงป้อ 13,430.00

จ้างปฏิบัติงาน บันทึก จัดเก็บคำขอโฆษณา ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ

และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักจัดการงาน

ทั่วไป

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102700366694 นางสาวธิดารัตน์ แสงป้อ 641214037749
บจ.สมพ.

58/2565
05/11/2564 13,430.00 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

64127068904

จ้างปฏิบัติงานด้านข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิชาการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,430.00 บาท

18,430.00 บาท

1102900026064 นางสาวอนันตญา น้อยนา 18,430.00
จ้างปฏิบัติงานด้านข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใน

หน้าที่ นักวิชาการอาหารและยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102900026064 นางสาวอนันตญา น้อยนา 641214055187
บจ.สมพ.

59/2565
05/11/2564 18,430.00 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

64127068932

จ้างปฏิบัติงานด้านข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิชาการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

5130100034110 นางสาวยูมิ ชินโด๊ะ 15,000.00
จ้างปฏิบัติงานด้านข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใน

หน้าที่ นักวิชาการอาหารและยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5130100034110 นางสาวยูมิ ชินโด๊ะ 641214055208
บจ.สมพ.

60/2565
05/11/2564 15,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127023267

จ้างจ้างปฏิบัติงาน ด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้านการอนุญาตและทำลายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,430.00 บาท

16,430.00 บาท

1103701454458 นางสาวศิริทิพย์ ทองสมุทร 16,430.00
จ้างปฏิบัติงาน ด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้าน

การอนุญาตและทำลายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นิติกร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701454458 นางสาวศิริทิพย์ ทองสมุทร 641214018241
บจ.สมพ.

61/2565
05/11/2564 16,430.00 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

64127023312

จ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/หารือผู้เชี่ยวชาญ/หารือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,900.00 บาท

15,900.00 บาท

1330300158209 นายชลนที ทองไทย 15,900.00
จ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/

หารือผู้เชี่ยวชาญ/หารือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นิติกร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330300158209 นายชลนที ทองไทย 641214018265
บจ.สมพ.

62/2565
05/11/2564 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

64127034331

จ้างปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้านใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

1103701606088 นางสาวเมธีรา ศรีสวัสดิ์ 18,000.00
จ้างปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้านใบ

อนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นิติกร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701606088 นางสาวเมธีรา ศรีสวัสดิ์ 641214026867
บจ.สมพ.

63/2565
05/11/2564 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

64127034727

จ้างปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้านการประกอบกิจการ ผู้ประกอบวิชาชีพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ในหน้าที่ นิติกร

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,900.00 บาท

15,900.00 บาท

1103702247961 นางสาวภัทราวดี คัชรินทร์ 15,900.00

จ้างปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้าน

การประกอบกิจการ ผู้ประกอบวิชาชีพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ในหน้าที่

นิติกร

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103702247961 นางสาวภัทราวดี คัชรินทร์ 641214027209
บจ.สมพ.

64/2565
05/11/2564 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

64127068950

จ้างปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิชาการอาหารและยา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,430.00 บาท

15,430.00 บาท

1100801074352 นางสาวนพรัตน์ ลิมติยะโยธิน 15,430.00
จ้างปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อ

ความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหน้าที่ นักวิชาการอาหารและยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100801074352 นางสาวนพรัตน์ ลิมติยะโยธิน 641214055231
บจ.สมพ.

65/2565
05/11/2564 15,430.00 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

64117478512

จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

3120100068999 นางสาวสตพร  คงผึ้ง 50,000.00ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100068999 นางสาวสตพร  คงผึ้ง 641114380290 สนบ.จ.34/2565 03/11/2564 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

64117478733

จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,800.00 บาท

25,800.00 บาท

3100504265133 นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดศรี 25,800.00ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100504265133 นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดศรี 641114380384 สนบ.จ.35/2565 03/11/2564 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

64117478810

จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,060.00 บาท

20,060.00 บาท

1729900176229 นายฉัตรชัย  อินทร์ทอง 20,060.00ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1729900176229 นายฉัตรชัย  อินทร์ทอง 641114380467 สนบ.จ.36/2565 03/11/2564 20,060.00 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

64117478884

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่เภสัชกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64,580.00 บาท

64,580.00 บาท

3101501277484 นายกิตติ  สุคันโธ 64,580.00ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่เภสัชกร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101501277484 นายกิตติ  สุคันโธ 641114380550 สนบ.จ.37/2565 03/11/2564 64,580.00 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

64117479099

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่เภสัชกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

62,860.00 บาท

62,860.00 บาท

1100200727955 นายสุชาติ  อร่ามเมลืองศรี 62,860.00ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่เภสัชกร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200727955 นายสุชาติ  อร่ามเมลืองศรี 641114380761 สนบ.จ.38/2565 03/11/2564 62,860.00 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

64117479205

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,980.00 บาท

33,980.00 บาท

3110100924798 นางสาวสิริเพ็ญ  ทองเพ็ชร 33,980.00
ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3110100924798 นางสาวสิริเพ็ญ  ทองเพ็ชร 641114380884 สนบ.จ.39/2565 03/11/2564 33,980.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117479529

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

1939900020341 นางสาวชยาภา ไชยศรี 50,000.00ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1939900020341 นางสาวชยาภา ไชยศรี 641114381175 สนบ.จ.40/2565 03/11/2564 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

64117479743

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,960.00 บาท

32,960.00 บาท

1909900252896 นางสาวรมณีย์  คังฆะสุวรรณ 32,960.00ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909900252896 นางสาวรมณีย์  คังฆะสุวรรณ 641114381311 สนบ.จ.41/2565 03/11/2564 32,960.00 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

64117480107

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,720.00 บาท

28,720.00 บาท

1199900474110 นายกิตจ์ณุพงษ์  เฉลยศิลป์ 28,720.00ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1199900474110 นายกิตจ์ณุพงษ์  เฉลยศิลป์ 641114381631 สนบ.จ.42/2565 03/11/2564 28,720.00 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

64117480768

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,720.00 บาท

28,720.00 บาท

1103702411469 นางสาวปณิตา  พันธ์ทอง 28,720.00
ปฏิบัติงานกลุ่มให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ในหน้าที่นักวิชาการ

สาธารณสุข
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103702411469 นางสาวปณิตา  พันธ์ทอง 641114382163 สนบ.จ.43/2565 03/11/2564 28,720.00 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

64117480810

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,460.00 บาท

32,460.00 บาท

1239900115321 นางสาวพุทธพร  กนกอังกูร 32,460.00ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1239900115321 นางสาวพุทธพร  กนกอังกูร 641114382204 สนบ.จ.44/2565 03/11/2564 32,460.00 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

64117489856

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,860.00 บาท

36,860.00 บาท

1129900176593 นางสาวชนาภรณ์  เดชคง 36,860.00ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900176593 นางสาวชนาภรณ์  เดชคง 641114390881 สนบ.จ.45/2565 03/11/2564 36,860.00 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

64117492380

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,520.00 บาท

32,520.00 บาท

1601200104997 นางสาวสุดารัตน์  น้ำจันทร์ 32,520.00ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1601200104997 นางสาวสุดารัตน์  น้ำจันทร์ 641114392417 สนบ.จ.46/2565 03/11/2564 32,520.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117506305

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

1939900145011 นางสาวศุภวรรณ  เรืองพุฒ 50,000.00ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1939900145011 นางสาวศุภวรรณ  เรืองพุฒ 641114401895 สนบ.จ.47/2565 03/11/2564 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

64117506438

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,660.00 บาท

32,660.00 บาท

1102002213230 นางสาวนันทิชา โสมนัส 32,660.00
ปฏิบัติงานกลุ่มให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ในหน้าที่นักวิชาการอาหาร

และยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102002213230 นางสาวนันทิชา โสมนัส 641114402002 สนบ.จ.48/2565 03/11/2564 32,660.00 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

64117506625

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,720.00 บาท

28,720.00 บาท

1100200926443 นางสาวชวิศา  พยัคฆพันธ์ 28,720.00
ปฏิบัติงานกลุ่มให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ในหน้าที่นักวิชาการอาหาร

และยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200926443 นางสาวชวิศา  พยัคฆพันธ์ 641114402433 สนบ.จ.49/2565 03/11/2564 28,720.00 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

64117399075

จ้างจัดทำงานบริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

400,000.00 บาท

400,000.00 บาท

0125558025131 บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด 400,000.00การจ้างจัดทำงานบริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125558025131
บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง

จำกัด
641214019377 สนบ.จ 50/2565 03/11/2564 400,000.00 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

64117399331

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

3120600229720 บงกช เอี่ยมจำรูญ 50,000.00
การจ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหน้าที่นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120600229720 บงกช เอี่ยมจำรูญ 641114338044 สนบ.จ 51/2565 03/11/2564 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

64117399405

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

3100203543410 ศิรประภา วีรแพทยโกศล 50,000.00
การจ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100203543410 ศิรประภา วีรแพทยโกศล 641114340495 สนบ.จ 52/2565 03/11/2564 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

64117399510

จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

3129900131952 ฐิติมาพร สุนทรนันท์ 50,000.00การจ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3129900131952 ฐิติมาพร สุนทรนันท์ 641114341267 สนบ.จ 53/2565 03/11/2564 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

64117399736

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบ ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

3120500029915 จารุวรรณ เจริญทรัพยานันต์ 50,000.00การจ้างปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบ ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120500029915 จารุวรรณ เจริญทรัพยานันต์ 641114342385 สนบ.จ 54/2565 03/11/2564 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

64117400127

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49,520.00 บาท

49,520.00 บาท

1129900049796 วัลลยา พันธุโพธิ์ 49,520.00การจ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900049796 วัลลยา พันธุโพธิ์ 641114343545 สนบ.จ 55/2565 03/11/2564 49,520.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117401209

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,520.00 บาท

34,520.00 บาท

1101401792208 ลลิต อยู่เย็น 34,520.00การจ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101401792208 ลลิต อยู่เย็น 641114348021 สนบ.จ 56/2565 03/11/2564 34,520.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117401700

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,620.00 บาท

31,620.00 บาท

1100200982955 อรมณี ชาคำสัย 31,620.00
การจ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200982955 อรมณี ชาคำสัย 641114348941 สนบ.จ 57/2565 03/11/2564 31,620.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117402066

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,120.00 บาท

30,120.00 บาท

3100902420317 นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ 30,120.00
การจ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100902420317 นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ 641114349566 สนบ.จ 58/2565 03/11/2564 30,120.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

1. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ   

3. ช่ือโครงการ   

4. งบประมาณ   

5. ราคากลาง   

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

     

 

7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 

ช่ือผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/

ใบสั่งจ้าง 

วันท่ีท าสัญญา/

ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

 

 
        

 

 

หมายเหตุ :  เดือนพฤศจิกายน  2565  ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107308799

ประกวดราคาจ้างจัดทำงานบริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4,000,000.00 บาท

4,000,000.00 บาท

0105551040827 บริษัท เดสพาซีโต บูล  จำกัด 3,977,000.00การจ้างจัดทำงานบริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ1

0125558025131 บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด 4,000,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125558025131
บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง

จำกัด
650124001409 18/2565 29/11/2564 4,000,000.00

ส่งงานล่าช้ากว่า

กำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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