
ราคาทีเ่สนอ

เลขประจ าตวั เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา/ วนัทีท่ าสญัญา/

ผู้เสยีภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสงัจา้ง ใบสงัจา้ง

ไม่มีผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม 2564

หมายเหตุ : วงเงนิจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เหตผุลทีคั่ดเลอืก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน       .....ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มตรวจสอบภายใน).........................................................

2. เลขทีโ่ครงการ  ......................................-.........................................................................................................................................

3. ชื่อโครงการ     .....................................-.........................................................................................................................................

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

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

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสญัญา

ไม่มีผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม 2564



ราคาทีเ่สนอ
13,500.00                                     

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

1 1710600087800 นางสาวธนฐักาญจน ์พันธ์มฆัวาฬ 64107328606 ก.พ.ร. 1/2565 11-ต.ค.-65            13,500.00 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไข      
ที่ก าหนด

นางสาวธนัฐกาญจน์ พันธ์มฆัวาฬ 1710600087800 นางสาวธนัฐกาญจน์ พันธ์มฆัวาฬ

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน        ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ    64107328606
3. ชื่อโครงการ      จา้งเจา้หน้าที่ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ      13,500 บาท
5. ราคากลาง       13,500 บาท



ราคาทีเ่สนอ
10,800.00                                     

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

1 3102000068476 ยอดน ้าด่ืม 64114028391 ก.พ.ร.2/2565 18-ต.ค.-65            10,800.00 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไข      
ที่ก้าหนด

ซ้อน้ าดืม่ 3102000068476 ยอดน้ าดืม่

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี 
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน        ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ    64117034735
3. ชื่อโครงการ      จา้งเจา้หน้าที่ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ      10,800 บาท
5. ราคากลาง       10,800 บาท



ราคาทีเ่สนอ
4,500.00                                   

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

1 0125547007675 บริษทั ซัม เทคโนโลยี
(ไทยแลนด์)

ก.พ.ร. 3/2565 18-ต.ค.-64              4,500.00 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

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

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

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ



































































































































ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117060530

จ้างใช้วงจรอินเทอร์เน็ต (Internet) เพื่อเป็นระบบสำรองในการใช้งานระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

790,000.00 บาท

790,000.00 บาท

0107564000014 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 790,000.00
จ้างใช้วงจรอินเทอร์เน็ต (Internet) เพื่อเป็นระบบสำรองในการใช้งานระบบ

สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107564000014
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด

(มหาชน)
641124001049 1/2565 14/10/2564 790,000.00 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

64087558254

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการทดแทนสำหรับงานกำกับติดตามผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ท้องตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,206,500.00 บาท

3,206,500.00 บาท

0107537002001 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 3,007,235.00
คอมพิวเตอร์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการทดแทนสำหรับงานกำกับ

ติดตามผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด(43.21.15.00 )
1

0107546000377 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 3,206,500.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107537002001 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 641102000100 1/2565 15/10/2564 3,007,235.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117073377

จ้างใช้บริการระบบสแกนใบหน้าแทนการลงชื่อปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

624,300.00 บาท

624,300.00 บาท

0105549025026 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด 624,300.00
จ้างใช้บริการระบบสแกนใบหน้าแทนการลงชื่อปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105549025026
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น

จำกัด
641124001236 2/2565 01/10/2564 624,300.00 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

64087411284

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดประชุมทางไกลสำหรับติดตั้งในห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,445,570.00 บาท

1,445,570.00 บาท

0105546099622 บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด 1,228,360.00
ระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีโอโครงการจัดซื้อชุดประชุมทางไกลสำหรับติดตั้งในห้อง

ประชุม(45.11.19.02 )
1

0107546000377 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 1,432,730.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105546099622
บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม

(ประเทศไทย) จำกัด
641101002109 2/2565 11/10/2564 1,228,360.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117081306

จ้างใช้วงจรอินเทอร์เน็ต (Internet) เพื่อให้บริการระบบสารสนเทศ อาคาร 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

950,000.00 บาท

950,000.00 บาท

0105549025026 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด 950,000.00
จ้างใช้วงจรอินเทอร์เน็ต (Internet) เพื่อให้บริการระบบสารสนเทศ อาคาร 6 ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105549025026
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น

จำกัด
641124001344 3/2565 01/10/2564 950,000.00 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

64097138836

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)
1,560,000.00 บาท

1,560,000.00 บาท

0105557133347 เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น จำกัด 1,555,000.00
โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105557133347
เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น

จำกัด
641106000111 4/2565 01/10/2564 1,540,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64097099065

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการพิจารณาอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-submission) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4,000,000.00 บาท

4,000,000.00 บาท

0105557133347 เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น จำกัด 3,980,000.00
การจ้างงานโครงการพัฒนาระบบการพิจารณาอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-submission)(93.14.18.00 )
1

0125549009462 บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด 3,400,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105557133347
เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น

จำกัด
641105000009 6/2565 07/10/2564 3,980,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64097032580

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)
9,504,000.00 บาท

9,504,000.00 บาท

0105557133347 เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น จำกัด 9,494,000.00
จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105557133347
เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น

จำกัด
641106000113 7/2565 01/10/2564 9,480,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64097031316

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)
5,304,000.00 บาท

5,304,000.00 บาท

0107546000377 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 5,304,000.00
การจ้างงานโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(93.14.18.00 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107546000377
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด

(มหาชน)
641006000379 8/2565 01/10/2564 5,290,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117081513

จ้างบำรุงรักษาระบบคิว ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

265,000.00 บาท

265,000.00 บาท

0205562031530 บริษัท เน็กซ์ บิสิเนส อินโนเวชั่น จำกัด 265,000.00
จ้างบำรุงรักษาระบบคิว ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0205562031530
บริษัท เน็กซ์ บิสิเนส อินโนเวชั่น

จำกัด
641106000108 12/2565 14/10/2564 265,000.00 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

64107160008

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

1100501500747 นางสาวจิรัชฌา อานนท์สถาพร 12,000.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100501500747 นางสาวจิรัชฌา อานนท์สถาพร 641014189071 บจ.กยผ.1/65 01/10/2564 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107154553

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มติดตามและประเมินผลในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,070.00 บาท

14,070.00 บาท

1100800086331 นายทศพร ขาวละเอียด 14,070.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มติดตามและประเมินผล ในหน้าที่เจ้าพนักงาน

ธุรการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800086331 นายทศพร ขาวละเอียด 641014199030 บจ.กยผ.2/65 01/10/2564 14,070.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107154273

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มติดตามและประเมินผลในหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,180.00 บาท

13,180.00 บาท

1102000671168 นางสาวสินีนุช รงศิริกุล 13,180.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มติดตามและประเมินผลในหน้าที่นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102000671168 นางสาวสินีนุช รงศิริกุล 641014198564 บจ.กยผ.3/65 01/10/2564 13,180.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107154111

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มติดตามและประเมินผล ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,180.00 บาท

13,180.00 บาท

1860200102517 นางาวสุนันทา เหมาะภักดี 13,180.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มติดตามและประเมินผล ในหน้าที่นักจัดการงาน

ทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1860200102517 นางาวสุนันทา เหมาะภักดี 641014198801 บจ.กยผ.4/65 01/10/2564 13,180.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107155167

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

3120101690553 นางสาวกัญญานัฐ นาคขำ 20,000.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101690553 นางสาวกัญญานัฐ นาคขำ 641014202974 บจ.กยผ.5/65 01/10/2564 20,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107154758

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,530.00 บาท

19,530.00 บาท

3600300523652 นายอำนวย สุวรรณชัย 19,530.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3600300523652 นายอำนวย สุวรรณชัย 641014203358 บจ.กยผ.6/65 01/10/2564 19,530.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107155067

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

3100900311871 นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์ 18,000.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100900311871 นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์ 641014191439 บจ.กยผ.7/65 01/10/2564 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

64107157431

จ้างลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มการจัดการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (KM) ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

3149800030381 นางสาวสิริมา ไตรศิลป์ 20,000.00
จ้างลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มการจัดการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (KM) ใน

หน้าที่นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3149800030381 นางสาวสิริมา ไตรศิลป์ 641014161838 บจ.กยผ.8/65 01/10/2564 20,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107157525

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มวิจัยจัดการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (KM) ในหน้าที่นักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

1129900306365 นางสาวบุตรสนีย์ แสนแก้ว 12,000.00
จ้างจ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มวิจัยจัดการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(KM) ในหน้าที่นักวิชาการเผยแพร่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900306365 นางสาวบุตรสนีย์ แสนแก้ว 641014187574 บจ.กยผ.9/65 01/10/2564 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107152370

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและสารเคมี ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

1729900068825 นางสาว ดวงหทัย นิลวรรณ 20,000.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ

สารเคมี ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1729900068825 นางสาว ดวงหทัย นิลวรรณ 641014145772 บจ.กยผ.10/65 01/10/2564 20,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107155728

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มวิจัยและวิทยบริการ ในหน้าที่นักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,700.00 บาท

14,700.00 บาท

1101401171971 นางสาวณัฐฐานันท์ ปั้นสุวรรณ 14,700.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มวิจัยและวิทยบริการ ในหน้าที่นักวิชาการ

เผยแพร่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101401171971 นางสาวณัฐฐานันท์ ปั้นสุวรรณ 641014187142 บจ.กยผ.12/65 01/10/2564 14,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107155343

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มวิจัยและวิทยบริการ ในหน้าที่บรรณารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

3251100436955 นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม 20,000.00จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มวิจัยและวิทยบริการ ในหน้าที่บรรณารักษ์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3251100436955 นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม 641014144721 บจ.กยผ.13/65 01/10/2564 20,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107152097

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,250.00 บาท

16,250.00 บาท

1120100081387 นางสาวภัทราลักษณ์ เชื้อสุข 16,250.00จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120100081387 นางสาวภัทราลักษณ์ เชื้อสุข 641014139586 บจ.กยผ.14/65 01/10/2564 16,250.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107156943

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,900.00 บาท

8,900.00 บาท

1100200120848 นายไพฑูรย์ ขันถม 8,900.00จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200120848 นายไพฑูรย์ ขันถม 641014142583 บจ.กยผ.15/65 01/10/2564 8,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107156398

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,330.00 บาท

12,330.00 บาท

3120100806523 นายคชาทัช ศรีปภาดาดิลก 12,330.00จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100806523 นายคชาทัช ศรีปภาดาดิลก 641014142262 บจ.กยผ.16/65 01/10/2564 12,330.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107064322

จ้างทำสติกเกอร์ระวังการใช้ยาและสติกเกอร์ผู้ป่วยแพ้ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57,104.00 บาท

57,014.00 บาท

0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดี

ไซน์
57,104.00จ้างทำสติกเกอร์ระวังการใช้ยาและสติกเกอร์ผู้ป่วยแพ้ยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103549005791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษร

กราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
641014047987 บจ.กยผ.17/65 01/10/2564 57,104.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107155579

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มวิจัยและวิทยบริการ ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,860.00 บาท

12,860.00 บาท

1103100248225 นางสาวสุพัตรา ดาบชัยธง 12,860.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มวิจัยและวิทยบริการ ในหน้าที่นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103100248225 นางสาวสุพัตรา ดาบชัยธง 641014143303 บจ.กยผ.11/65 01/10/2564 12,860.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107187798

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,100.00 บาท

13,100.00 บาท

1100702043351 นางสาวสิริรัตน์ ยิ้มสร้อย 13,100.00
ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100702043351 นางสาวสิริรัตน์ ยิ้มสร้อย 641014140939 บจ.กยผ.19/65 01/10/2564 13,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107189638

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,080.00 บาท

17,080.00 บาท

1239900001091 นางสาวเนติมา โชติช่วง 17,080.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่นักจัดการงาน

ทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1239900001091 นางสาวเนติมา โชติช่วง 641014142396 บจ.กยผ.20/65 01/10/2564 17,080.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107188499

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,740.00 บาท

13,740.00 บาท

1620300102731 นางสาวปนัดดา จันทะบัตร์ 13,740.00
ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่นักวิชาการเงินและ

บัญชี
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1620300102731 นางสาวปนัดดา จันทะบัตร์ 641014141382 บจ.กยผ.21/65 01/10/2564 13,740.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107188167

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,100.00 บาท

13,100.00 บาท

1719900393769 นางสาวไปรยา พูนพานิชอุปถัมป์ 13,100.00
ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1719900393769 นางสาวไปรยา พูนพานิชอุปถัมป์ 641014141242 บจ.กยผ.22/65 01/10/2564 13,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107190246

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,320.00 บาท

23,320.00 บาท

3130700091851 นางสาวนวรัตน์ พะลายะสุต 23,320.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่นักจัดการงาน

ทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3130700091851 นางสาวนวรัตน์ พะลายะสุต 641014142735 บจ.กยผ.23/65 01/10/2564 23,320.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107188050

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,480.00 บาท

21,480.00 บาท

3130600535227 นางสาวหทัยรัตน์ ละเต็บซัน 21,480.00ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3130600535227 นางสาวหทัยรัตน์ ละเต็บซัน 641014141114 บจ.กยผ.24/65 01/10/2564 21,480.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107188359

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,750.00 บาท

12,750.00 บาท

1139900170218 นายสหรัฐ พร้อมบุญสิริ 12,750.00
ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1139900170218 นายสหรัฐ พร้อมบุญสิริ 641014141283 บจ.กยผ.25/65 01/10/2564 12,750.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107188036

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,100.00 บาท

17,100.00 บาท

3101900361403 นางสุธานันท์ สอาดดี 17,100.00ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101900361403 นางสุธานันท์ สอาดดี 641014141067 บจ.กยผ.26/65 01/10/2564 17,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107188405

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,400.00 บาท

12,400.00 บาท

1103700808761 นายกฤษตฤณ กรานจรูญ 12,400.00ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700808761 นายกฤษตฤณ กรานจรูญ 641014141340 บจ.กยผ.27/65 01/10/2564 12,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107189240

จ้างจ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,600.00 บาท

9,600.00 บาท

1102002393432 นายกิตติพงศ์ หาเรือนพุฒ 9,600.00
จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่เจ้าพนักงาน

ธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102002393432 นายกิตติพงศ์ หาเรือนพุฒ 641014142102 บจ.กยผ.28/65 01/10/2564 9,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107188549

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1100400651944 นายศุภณัฐ สุขมาก 9,000.00ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100400651944 นายศุภณัฐ สุขมาก 641014141407 บจ.กยผ.29/65 01/10/2564 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107187944

จ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1859900206241 นางสาวรุ้งชาดา มิตรใจดี 9,000.00ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1859900206241 นางสาวรุ้งชาดา มิตรใจดี 641014141010 บจ.กยผ.30/65 01/10/2564 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

3,990.00

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1  0105546090501 บริษทั บิก๊โนต๊ จ ากดั บซ.กยผ.1/65 1-ต.ค.-64 3,990.00 ส่งมอบงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามที่เง่ือนไข

ก าหนด

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน        ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ   -

3. ชื่อโครงการ     ซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียง  เงินรายได้

4. งบประมาณ     3,990                                                                                      บาท

5. ราคากลาง       3,990                                                                                    บาท

บริษัท บิก๊โน๊ต จ ากัด  0105546090501 บริษัท บิก๊โน๊ต จ ากัด

หมายเหต ุ: วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107292154

ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,200.00 บาท

25,200.00 บาท

3102000068476 ยอดน้ำดื่ม 25,200.00ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102000068476 ยอดน้ำดื่ม 641014234913 บซ.กยผ.2/65 01/10/2564 25,200.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117514063

ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,020.28 บาท

75,020.28 บาท

0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 75,020.28
โทรศัพท์เคลื่อนที่(43.19.15.01 )  โต๊ะทำงาน(56.10.17.03 )  และ เก้าอี้

(56.10.15.04 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 641214001699 บซ.กยผ. 3/65 05/10/2564 75,020.28 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117028240

ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลทางสถิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

337,900.00 บาท

337,900.00 บาท

0125562025522 บริษัท เอเอ็ม บิสซิเนส ซัพพลาย จำกัด 337,900.00จัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลทางสถิติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125562025522
บริษัท เอเอ็ม บิสซิเนส ซัพพลาย

จำกัด
641114021809 บซ.กยผ.4/65 19/10/2564 337,900.00 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

64107310005

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านจัดทำข้อมูลรวบรวมเอกสารด้านการพิจารณาดำเนินการทางคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,700.00 บาท

15,700.00 บาท

1129900041892 ชื่นจิต ทองนพเก้า 15,700.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900041892 ชื่นจิต ทองนพเก้า 641014235834 จ/1/2565 01/10/2564 15,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107311693

จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

0123546000225 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย 30,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0123546000225
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส
ซัพพลาย

641014237363 จ/3/2565 01/10/2564 30,000.00 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

64107310988

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านจัดทำข้อมูล ประสานงาน ติดตาม สรุปและแจ้งผลเกี่ยวกับการดำเนินการทางคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,700.00 บาท

17,700.00 บาท

1101500177943 อนุธิดา ปัตตานุสรณ์ 17,700.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101500177943 อนุธิดา ปัตตานุสรณ์ 641014236668 จ/2/2565 01/10/2564 17,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาทีเ่สนอ

16,670.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 3100903079686 นายฉกาจ แมลงภูท่อง 641014234966 บจ.พ.1/2565 1/10/2564 16,670.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานขับรถ ต.ค.64 
(นายฉกาจ แมลงภูท่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3100903079686 นายฉกาจ แมลงภูท่อง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64107291365

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานในต าแหนง่พนกังานขับรถ ต .ค.64 (นายฉกาจ แมลงภูท่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       16,670.00  บาท
5. ราคากลาง        16,670.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

10,700.00

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

1 3170500010050 นางสาวชนิดาภา เพชรบุตร์ 641014235997 บจ.พ.2/2565 1/10/2564 10,700.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

5. ราคากลาง        10,700.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา
จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ต.ค.64 
(น.ส.ชนิดาภา เพชรบุตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3170500010050 นางสาวชนิดาภา เพชรบุตร์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107294254
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่เจ้าพนกังานธุรการ ต .ค.64 (น.ส.ชนดิาภา เพชรบตุร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       10,700.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

11,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1120100010919 นายวิทยา  มหา 641014231696 บจ.พ.3/2565 1/10/2564 11,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

5. ราคากลาง        11,000.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา
จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งพนักงานขับรถ ต.ค.64 (นาย
วิทยา มหา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1120100010919 นายวิทยา  มหา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107300904
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่พนกังานขับรถ ต .ค.64 (นายวิทยา มหา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       11,000.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

22,900.00

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

1 1100200779467 นางสาวรุ่งนภา โมกผา 641014231843 บจ.พ.4/2565 1/10/2564 22,900.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการอาหารและยา ต.ค.
64 (น.ส.รุ่งนภา  โมกผา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100200779467 นางสาวรุ่งนภา โมกผา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107303254
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัวิชาการอาหารและยา ต .ค.64 (น.ส.รุ่งนภา  โมกผา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       22,900.00  บาท
5. ราคากลาง        22,900.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

16,000.00

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

1 1120100081344 นายทวิช  ภูส่่าน 641014235667 บจ.พ.5/2565 1/10/2564 16,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ต.ค.64 
(นายทวิช ภูส่่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1120100081344 นายทวิช  ภูส่่าน

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107294667
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป ต .ค.64 (นายทวิช ภูส่่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       16,000.00  บาท
5. ราคากลาง        16,000.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ

10,200.00

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

1 1129900453988 นายสุทธิพร  ทับทอง 641014231557 บจ.พ.6/2565 1/10/2564 10,200.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ต.ค.64 
(นายสุทธิพร  ทับทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1129900453988 นายสุทธิพร  ทับทอง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107299895
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่เจ้าพนกังานธุรการ ต .ค.64 (นายสุทธิพร  ทับทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       10,200.00  บาท
5. ราคากลาง        10,200.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

10,200.00

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

1 1102002073578 น.ส. ปุณยานุช  คุณูปธานินทร์ 641014238258 บจ.พ.7/2565 1/10/2564 10,200.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ต.ค.64 
(น.ส. ปุณยานุช คุณูปธานินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1102002073578 น.ส. ปุณยานุช  คุณูปธานินทร์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107298958
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป ต .ค.64 (น.ส. ปณุยานชุ คุณูปธานนิทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       10,200.00  บาท
5. ราคากลาง        10,200.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

20,300.00

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

1 1659900770741 น.ส.ปราญชลี  ผาทา 641014235214 บจ.พ.8/2565 1/10/2564 20,300.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งวิศวกร (ชีวการแพทย)์ ต.ค.64 
(น.ส.ปราญชลี ผาทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1659900770741 น.ส.ปราญชลี  ผาทา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ    64107306837
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่วิศวกร (ชีวการแพทย)์ ต.ค.64 (น.ส.ปราญชลี ผาทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       20,300.00  บาท
5. ราคากลาง        20,300.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

20,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1103702007102 น.ส.สิรินพร  ศรีวนิชย์ 641014237866 บจ.พ.9/2565 1/10/2564 20,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

น.ส.สิรินพร  ศรีวนิชย์

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ     64107307168

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่เภสัชกร ต .ค.64 (น.ส.สิรินพร  ศรีวนชิย)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       20,000.00  บาท

5. ราคากลาง         20,000.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งเภสัชกร ต.ค.64     (น.ส.สิริ
นพร  ศรีวนิชย)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1103702007102



ราคาทีเ่สนอ

14,640.00

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

1 1120100054983 นายพงษ์พันธ์  ทิมแตง 641014237605 บจ.พ.10/2565 1/10/2564 14,640.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ต.ค.64 
(นายพงษ์พันธ์ ทิมแตง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1120100054983 นายพงษ์พันธ์  ทิมแตง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107303517
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป ต .ค.64 (นายพงษพ์ันธ์ ทิมแตง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       14,640.00  บาท
5. ราคากลาง        14,640.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

23,000.00

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

1 1140800056296 นางสาววนิดา นุชนาฏ 641014236514 บจ.พ.11/2565 1/10/2564 23,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการอาหาร   และยา 
ต.ค.64 (น.ส.วนิดา นุชนาฏ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1140800056296 นางสาววนิดา นุชนาฏ

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107297667
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัวิชาการอาหารและยา ต .ค.64 (น.ส.วนดิา นชุนาฏ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       23,000.00  บาท
5. ราคากลาง        23,000.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

15,000.00

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

1 1100702375150 นางสาวเบญจมาศ  คุ้มแก้ว 641014234606 บจ.พ.12/2565 1/10/2564 15,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

นางสาวเบญจมาศ  คุ้มแก้ว

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107298342
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัวิชาการอาหารและยา ต .ค.64 (น.ส. เบญจมาศ คุ้มแกว้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       15,000.00  บาท
5. ราคากลาง        15,000.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา
จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการอาหาร    และยา 
ต.ค.64 (น.ส. เบญจมาศ คุ้มแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100702375150



ราคาทีเ่สนอ

20,900.00

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

1 1100800713475 นายวันฉัตร  ผลพิมาย 641014237402 บจ.พ.13/2565 1/10/2564 20,900.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการอาหาร   และยา 
ต.ค.64 (นายวันฉัตร  ผลพิมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100800713475 นายวันฉัตร  ผลพิมาย

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107307503
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัวิชาการอาหารและยา ต .ค.64 (นายวันฉัตร  ผลพิมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       20,900.00  บาท
5. ราคากลาง        20,900.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

20,400.00

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

1 1100600356598 น.ส.อรวรรยา  ปิน่แสง 641014232531 บจ.พ.14/2565 1/10/2564 20,400.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานในต าแหน่งวิศวกร (ชีวการแพทย)์ ต.ค.
64 (น.ส. อรวรรยา ปิน่แสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100600356598 น.ส.อรวรรยา  ปิน่แสง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107290608
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานในต าแหนง่วิศวกร (ชีวการแพทย)์ ต.ค.64 (น.ส. อรวรรยา ปิน่แสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       20,400.00  บาท
5. ราคากลาง        20,400.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ

19,200.00

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

1 3120101263230 นายสุทธิศักด์ิ  แสงหนู 641014232161 บจ.พ.15/2565 1/10/2564 19,200.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ต.ค.64 
(นายสุทธิศักด์ิ แสงหนู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3120101263230 นายสุทธิศักด์ิ  แสงหนู

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107303038
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป ต .ค.64 (นายสุทธิศักด์ิ แสงหนู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       19,200.00  บาท
5. ราคากลาง        19,200.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

19,600.00

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

1 1120100038601 นางอรวรรณ  อนันธิกุลชัย 641014232323 บจ.พ.16/2565 1/10/2564 19,600.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา
จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ต.ค.64 
(นางอรวรรณ  อนันธิกุลชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1120100038601 นางอรวรรณ  อนันธิกุลชัย

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107302715
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป ต .ค.64 (นางอรวรรณ  อนนัธิกลุชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       19,600.00  บาท
5. ราคากลาง        19,600.00 บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา



ราคาทีเ่สนอ

9,000.00

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

1 1100200564100 น.ส.ปุณญาภา  เอีย่มวิจิตร์ 641014236689 บจ.พ.17/2565 1/10/2564 9,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

1100200564100 น.ส.ปุณญาภา  เอีย่มวิจิตร์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107296533
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่เจ้าพนกังานธุรการ ต .ค.64 (น.ส. ปณุญาภา เอีย่มวิจิตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       9,000.00  บาท
5. ราคากลาง        9,000.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ต.ค.64 
(น.ส. ปุณญาภา เอีย่มวิจิตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



ราคาทีเ่สนอ

10,900.00

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

1 3170500010076 น.ส.สุทธดา  เพชรบุตร 641014236595 บจ.พ.18/2565 1/10/2564 10,900.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

5. ราคากลาง        10,900.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ต.ค.64 
(น.ส. สุทธดา เพชรบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3170500010076 น.ส.สุทธดา  เพชรบุตร

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107296059
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่เจ้าพนกังานธุรการ ต .ค.64 (น.ส. สุทธดา เพชรบตุร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       10,900.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

9,000.00

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

1 1129900047726 นายภูเบศร์  พันธรักษ์ 641014236196 บจ.พ.19/2565 1/10/2564 9,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ต.ค.64 
(นายภูเบศร พันธรักษ)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1129900047726 นายภูเบศร์  พันธรักษ์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107294060
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่เจ้าพนกังานธุรการ ต .ค.64 (นายภเูบศร พันธรักษ)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       9,000.00  บาท
5. ราคากลาง        9,000.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

13,900.00

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

1 3120600088875 น.ส.สิวิพรรณ  สุวรรณรัตน์ 641014235900 บจ.พ.20/2565 1/10/2564 13,900.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ต.ค.64 
(น.ส.สิวิพรรณ  สุวรรณรัตน)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3120600088875 น.ส.สิวิพรรณ  สุวรรณรัตน์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107294383
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป ต .ค.64 (น.ส.สิวิพรรณ  สุวรรณรัตน)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       13,900.00  บาท
5. ราคากลาง        13,900.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

10,900.00

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

1 1101401060886 นายชัษณศักด์ิ  ธนพรพรหม 641014236577 บจ.พ.21/2565 1/10/2564 10,900.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ต.ค.64 
(นายชัษณศักด์ิ  ธนพรพรหม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1101401060886 นายชัษณศักด์ิ  ธนพรพรหม

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107291842
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป ต .ค.64 (นายชัษณศักด์ิ  ธนพรพรหม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       10,900.00  บาท
5. ราคากลาง        10,900.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ

22,100.00

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

1 1840200111893 น.ส.อุมาพร  เธียรโชติ 641014231782 บจ.พ.22/2565 1/10/2564 22,100.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการอาหารและยา ต.ค.
64 (น.ส.อุมาพร  เธียรโชติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1840200111893 น.ส.อุมาพร  เธียรโชติ

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107300524
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัวิชาการอาหารและยา ต .ค.64 (น.ส.อมุาพร  เธียรโชติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       22,100.00  บาท
5. ราคากลาง        22,100.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

19,000.00

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

1 1719900384654 น.ส.มณฑิตา  วสุนธรานิติกุล 641014231457 บจ.พ.23/2565 1/10/2564 19,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการอาหารและยา ต.ค.
64 (น.ส.มณฑิตา  วสุนธรานิติกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1719900384654 น.ส.มณฑิตา  วสุนธรานิติกุล

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107301469
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัวิชาการอาหารและยา ต .ค.64 (น.ส.มณฑิตา  วสุนธรานติิกลุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       19,000.00  บาท
5. ราคากลาง        19,000.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

18,000.00

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

1 1969900253531 น.ส.นูรูลอัสนา สาและ 641014233046 บจ.พ.24/2565 1/10/2564 18,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการอาหารและยา ต.ค.
64 (น.ส. นูรูลอัสนา สาและ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1969900253531 น.ส.นูรูลอัสนา สาและ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107301876
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัวิชาการอาหารและยา ต .ค.64 (น.ส. นรููลอสันา สาและ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       18,000.00  บาท
5. ราคากลาง        18,000.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร



ราคาทีเ่สนอ

15,220.00

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

1 3100203101107 น.ส.วนิดา  ทรงศร 641014235473 บจ.พ.25/2565 1/10/2564 15,220.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ต.ค.64 
(น.ส. วนิดา  ทรงศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1129900047726 น.ส.วนิดา  ทรงศร

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107294870
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่เจ้าพนกังานธุรการ ต .ค.64 (น.ส. วนดิา  ทรงศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       15,220.00  บาท
5. ราคากลาง        15,220.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

29,400.00

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

1 1102700284914 นายธเนศ วิริยะเมธานนท์ 641014236477 บจ.พ.26/2565 1/10/2564 29,400.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งวิศวกร (ชีวการแพทย)์ ต.ค.64 
(นายธเนศ  วิริยะเมธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1102700284914 นายธเนศ วิริยะเมธานนท์

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ    64107292738
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่วิศวกร (ชีวการแพทย)์ ต.ค.64 (นายธเนศ  วิริยะเมธานนท)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       29,400.00  บาท
5. ราคากลาง        29,400.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

9,200.00

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

1 1103702606634 นายนนท์มนัส ชืน่ชูเดช 641014236630 บจ.พ.27/2565 1/10/2564 9,200.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ต.ค.64 
(นายนนท์มนัส ชืน่ชูเดช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1103702606634 นายนนท์มนัส ชืน่ชูเดช

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107296975
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป ต .ค.64 (นายนนท์มนสั ชืน่ชูเดช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       9,200.00  บาท
5. ราคากลาง        9,200.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ

15,400.00

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

1 1101402130454 น.ส.ศุภิสรา  บุดดีค า 641014235789 บจ.พ.28/2565 1/10/2564 15,400.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

น.ส.ศุภิสรา  บุดดีค า

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107306204
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นติิกร ต .ค.64 (น.ส.ศุภสิรา บดุดีค า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       15,400.00  บาท
5. ราคากลาง        15,400.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนิติกร ต.ค.64           (น.ส.ศุ
ภิสรา บุดดีค า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1101402130454



ราคาทีเ่สนอ

20,500.00

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

1 1103702126616 น.ส. ณธษา  มลคลหัตถี 641014236433 บจ.พ. 29/2565 1/10/2564 20,500.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งวิศวกร (ชีวการแพทย)์ ต.ค.64 
(น.ส. ณธษา  มงคลหัตถ)ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1103702126616 น.ส. ณธษา  มลคลหัตถี

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107293106
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่วิศวกร (ชีวการแพทย)์ ต.ค.64 (น.ส. ณธษา  มงคลหตัถี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       20,500.00  บาท
5. ราคากลาง        20,500.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

22,900.00

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

1 1102700267181 นางสาวสุทธิดา สนนุกิจ 641014235159 บจ.พ.30/2565 1/10/2564 22,900.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการอาหารและยา ต.ค.
64 (น.ส. สุทธิดา สนนุกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1102700267181 นางสาวสุทธิดา สนนุกิจ

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107295679
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัวิชาการอาหารและยา ต .ค.64 (น.ส. สุทธิดา สนนกุจิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       22,900.00  บาท
5. ราคากลาง        22,900.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

22,510.00

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

1 3320700962320 นางสาวฐิตยาภรณ์ ศรีทอง 641014232559 บจ.พ.31/2565 1/10/2564 22,510.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ต.ค.64 
(น.ส.ฐิตยาภรณ์ ศรีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3320700962320 นางสาวฐิตยาภรณ์ ศรีทอง

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107302407
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป ต .ค.64 (น.ส.ฐิตยาภรณ์ ศรีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       22,510.00  บาท
5. ราคากลาง        22,510.00 บาท



ราคาทีเ่สนอ

13,100.00

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

1 1101400927053 น.ส.อัจฉรา  ถ้ าหิน 641014235820 บจ.พ.32/2565 1/10/2564 13,100.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ต.ค.64 
(น.ส. อัจฉรา ถ้ าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1101400927053 น.ส.อัจฉรา  ถ้ าหิน

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107294487
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป ต .ค.64 (น.ส. อจัฉรา ถ้ าหนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       13,100.00  บาท
5. ราคากลาง        13,100.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

20,600.00

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

1 1100600372453 น.ส. ชญาดา  โอบนิธิชา 641014236267 บจ.พ.33/2565 1/10/2564 20,600.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานต าแหน่งวิศวกร (ชีวการแพทย)์ ต.ค.64 
(น.ส.ชญาดา โอบนิธิชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1100600372453 น.ส. ชญาดา  โอบนิธิชา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107293414
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานต าแหนง่วิศวกร (ชีวการแพทย)์ ต.ค.64 (น.ส.ชญาดา โอบนธิิชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       20,600.00  บาท
5. ราคากลาง        20,600.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ

20,300.00

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

1 1179900223583 น.ส. กมลวรรณ  มัน่ดี 641014236495 บจ.พ.34/2565 1/10/2564 20,300.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานในต าแหน่งวิศวกร (ชีวการแพทย)์ ต.ค.
64 (น.ส.กมลวรรณ มัน่ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1179900223583 น.ส. กมลวรรณ  มัน่ดี

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     64107292351
3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานในต าแหนง่วิศวกร (ชีวการแพทย)์ ต.ค.64 (น.ส.กมลวรรณ มัน่ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       20,300.00  บาท
5. ราคากลาง        20,300.00  บาท



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 1/10/2564 30,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

5. ราคากลาง        30,000.00  บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
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
4. งบประมาณ       30,000.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ
369,600.00

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

1 0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 641114027462 บจ.พ.36/2565 1/10/2564 369,600.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

เช่าสถานที่จัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด

2. เลขที่โครงการ     64117031036
3. ชือ่โครงการ       เช่าสถานที่จัดเกบ็เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       369,600.00  บาท
5. ราคากลาง        369,600.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้
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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117494114

จ้างจ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาแมสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12.000. 00 บาท

12.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาแมสาย 3560300335563 นางสาวบุญฑริกา แซเดียว 12,000.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 3560300335563 นางสาวบุญฑริกา แซเดียว 641114393930 บซ.ด.66/65 01/10/2564 12,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมนัดีตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127025920

จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาทาเรือนํ้าสีกสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28.800.00 บาท

28.800.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 พนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาทาเรือนี้าสีกสงขลา 3909700009366 นางกรรณิกา บุญเพ็ซร 28,800.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 3909700009366 นางกรรณิกา บุญเพ็ซร 641214021125 บจ.ด.73/65 01/10/2564 28,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมนัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127029536

จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาบางเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12.000. 00 บาท

12.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาบางเสาธง 3110200754096 นางบุบผา จูอำไพ 12,000.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 3110200754096 นางบุบผา จูอำไพ 641214029439 บจ.ด.74/65 01/10/2564 12,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมนัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127024725

จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาทาอากาศยานแมฟ้าหลวงเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9.600.00 บาท

9.600.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 พนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาทาอากาศยานแม,ฟ้าหลวงเชียงราย 3579900322363 นางพรรัตน์ เสนา 9,600.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 3579900322363 นางพรรัตน์ เสนา 641214019880 บจ.ด. 75/65 01/10/2564 9,600.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมนัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117498655

จ้างเพื่อให้ดานอาหารและยาทาเรือแหลมฉบังมีความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43.920.00 บาท

43.920.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาทาเรือแหลมฉบัง 3470100305564 นางสมวรรณ สวยสม 43,920.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 3470100305564 นางสมวรรณ สวยสม 641114396387 บซ.ด.71/65 01/10/2564 43,920.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117492481

จ้างจ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42.000. 00 บาท

42.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาลาดกระบัง 3100601064554 นางสาวแสงดาว เล่ือนสุทธิ 42,000.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 3100601064554 นางสาวแสงดาว เล่ือนสุทธิ 641114391865 บจ.ด.67/65 01/10/2564 42,000.00 สงงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

64127024063

จ้างพนักงานทำความสะอาด ณ ดานอาหารและยาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48.000. 00 บาท

48.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มิดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 พนักงานทำความสะอาด ณ ดานอาหารและยาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) 3301600344200 นางสาวซวนพิศ กระนัตร์ทอง 48,000.00

7. ผู้ท่ี'ไค้รับการคัดเลือก ไค้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 3301600344200 นางสาวซวนพิศ กระนัตร์ทอง 641214019180 บจ.ด. 68/65 01/10/2564 48,000.00 สงงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมนัติตรงตาม เง่ือน'ไฃท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

64117497306

จ้างจ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาทาเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36.000. 00 บาท

36.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาทาเรือกรุงเทพ 3760500378175 นางสาววรรณเพ็ญ สดใส 36,000.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 3760500378175 นางสาววรรณเพ็ญ สดใส 641114395215 บซ.ด.70/65 01/10/2564 36,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมนัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

64117482353

จ้างจ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารระหวางประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21.600.00 บาท

21.600.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มิดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1
จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสาร

3411900321816 นางสาวสุกฤตา สีซวง 21,600.00
ระหวางประเทศ)

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 3411900321816 นางสาวสุกฤตา สีซวง 641114389445 บซ.ด.72/65 01/10/2564 21,600.00 สงงานตามกำหนด เป็นผู้มิคุณสมนัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127027603

จ้างพนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาเชียงของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24.000. 00 บาท

24.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 พนักงานทำความสะอาดดานอาหารและยาเชียงของ 8570376006952 นายสมจิตร นัวละพันธ์ 24,000.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก,

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเลือก

1 8570376006952 นายสมจิตร นัวละพันธ์ 641214022414 บจ.ด.77/65 01/10/2564 24,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมนัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



1
1. หน่วยงาน กองด่านอาหารและยา
2. เลขท่ีโครงการ
3. ช่ือโครงการ ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภคของด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชน ปท.10 
4. งบประมาณ 4,800 บาท
5. ราคากลาง ราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ
6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี นางสาวไพเราะ นันทวิสิทธ์ิ

ราคาท่ีเสนอ
4,800

7. ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกได้แก่

ล าดับ
เลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษีอาการ
ช่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีท าสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 3110400078001 นางสาวไพเราะ นันทวิสิทธ์ิ สธ 1008/711 1-ต.ค.-64 4,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณภาพดี เพียงพอตามความต้องการ

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอาการ รายช่ือผู้เสนอราคา
จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภค 3110400078001 นางสาวไพเราะ นันทวิสิทธ์ิ

นางสาวไพเราะ นันทวิสิทธ์ิ



2
1. หน่วยงาน กองด่านอาหารและยา
2. เลขท่ีโครงการ
3. ช่ือโครงการ ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภคของด่านอาหารและยาสะเดา
4. งบประมาณ 4,950 บาท
5. ราคากลาง ราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ
6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี นางวันเพ็ญ  ไพโรจน์

ราคาท่ีเสนอ
4,950

7. ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกได้แก่

ล าดับ
เลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษีอาการ
ช่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีท าสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 3901000440237 นางวันเพ็ญ  ไพโรจน์ สธ 1008/712 1-ต.ค-64 4,950.00 เฉพาะเจาะจง คุณภาพดี เพียงพอตามความต้องการ

รายช่ือผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอาการรายการพิจารณา

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

นางวันเพ็ญ  ไพโรจน์3901000440237จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภค

นางวันเพ็ญ  ไพโรจน์



3
1. หน่วยงาน กองด่านอาหารและยา
2. เลขท่ีโครงการ
3. ช่ือโครงการ ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภคของด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง
4. งบประมาณ 4,800 บาท
5. ราคากลาง ราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ
6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี นางธนวรรณ  ส่องแสง

ราคาท่ีเสนอ
4,800

7. ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกได้แก่

ล าดับ
เลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษีอาการ
ช่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีท าสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 3100905243424 นางธนวรรณ  ส่องแสง สธ 1008/713 1-ต.ค.-64 4,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณภาพดี เพียงพอตามความต้องการ

นางธนวรรณ  ส่องแสง3100905243424จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภค
รายช่ือผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอาการรายการพิจารณา

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

นางธนวรรณ  ส่องแสง



4
1. หน่วยงาน กองด่านอาหารและยา
2. เลขท่ีโครงการ
3. ช่ือโครงการ ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภคของด่านอาหารและยาลาดกระบัง
4. งบประมาณ 2,400 บาท
5. ราคากลาง ราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ
6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี นายเจมษ์  เกิดพงษ์

ราคาท่ีเสนอ
2,400

7. ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกได้แก่

ล าดับ
เลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษีอาการ
ช่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีท าสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 3620600141470 นายเจมษ์  เกิดพงษ์ สธ 1008/714 1-ต.ค-64 2,400.00 เฉพาะเจาะจง คุณภาพดี เพียงพอตามความต้องการ

นายเจมษ์  เกิดพงษ์3620600141470จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภค
รายช่ือผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอาการรายการพิจารณา

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

นายเจมษ์  เกิดพงษ์



5
1. หน่วยงาน กองด่านอาหารและยา
2. เลขท่ีโครงการ
3. ช่ือโครงการ ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภคของด่านอาหารและยาไปรษณีย์กรุงเทพฯ
4. งบประมาณ 3,168 บาท
5. ราคากลาง ราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ
6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี นายปรีชา  พรสิงห์ปรีชา

ราคาท่ีเสนอ
3,168

7. ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกได้แก่

ล าดับ
เลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษีอาการ
ช่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีท าสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 3110200641283 นายปรีชา  พรสิงห์ปรีชา สธ 1008/715 1-ต.ค.-64 3,168.00 เฉพาะเจาะจง คุณภาพดี เพียงพอตามความต้องการ

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

นายปรีชา  พรสิงห์ปรีชา3110200641283จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภค
รายช่ือผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอาการรายการพิจารณา

นายปรีชา  พรสิงห์ปรีชา



6
1. หน่วยงาน กองด่านอาหารและยา
2. เลขท่ีโครงการ
3. ช่ือโครงการ ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภคของด่านอาหารและยาแม่สาย
4. งบประมาณ 4,800 บาท
5. ราคากลาง ราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ
6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี นายปฏิภพ  ขีดขินศิร

ราคาท่ีเสนอ
4,800

7. ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกได้แก่

ล าดับ
เลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษีอาการ
ช่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีท าสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 3100201534456 นายปฏิภพ  ขีดขินศิร สธ 1008/716 1-ต.ค.-64 4,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณภาพดี เพียงพอตามความต้องการ

รายการพิจารณา

นายปฏิภพ  ขีดขินศิร

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

นายปฏิภพ  ขีดขินศิร3100201534456จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภค
รายช่ือผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอาการ



7
1. หน่วยงาน กองด่านอาหารและยา
2. เลขท่ีโครงการ
3. ช่ือโครงการ ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภคของด่านอาหารและยาท่าอากาศยานหาดใหญ่
4. งบประมาณ 3,600 บาท
5. ราคากลาง ราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ
6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี นางบุญชิดา  เหลือผล

ราคาท่ีเสนอ
3,600

7. ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกได้แก่

ล าดับ
เลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษีอาการ
ช่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีท าสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 3900700426058 นางบุญชิดา  เหลือผล สธ 1008/717 1-ต.ค.-64 3,600.00 เฉพาะเจาะจง คุณภาพดี เพียงพอตามความต้องการ

นางบุญชิดา  เหลือผล3900700426058จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภค
รายช่ือผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอาการรายการพิจารณา

นางบุญชิดา  เหลือผล

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา
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1. หน่วยงาน กองด่านอาหารและยา
2. เลขท่ีโครงการ
3. ช่ือโครงการ ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภคของด่านอาหารและยาท่าเรือน้้าลึกสงขลา
4. งบประมาณ 4,800 บาท
5. ราคากลาง ราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ
6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี นางบุญชิดา  เหลือผล

ราคาท่ีเสนอ
4,800

7. ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกได้แก่

ล าดับ
เลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษีอาการ
ช่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีท าสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 3900700426058 นางบุญชิดา  เหลือผล สธ 1008/718 1-ต.ค.-64 4,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณภาพดี เพียงพอตามความต้องการ

นางบุญชิดา  เหลือผล3900700426058จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภค
รายช่ือผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอาการรายการพิจารณา

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

นางบุญชิดา  เหลือผล
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1. หน่วยงาน กองด่านอาหารและยา
2. เลขท่ีโครงการ
3. ช่ือโครงการ ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภคของด่านอาหารและยาท่าอากาศยานอู่ตะเภา
4. งบประมาณ 4,800 บาท
5. ราคากลาง ราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ
6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี นางธนวรรณ  ส่องแสง

ราคาท่ีเสนอ
4,800

7. ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกได้แก่

ล าดับ
เลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษีอาการ
ช่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีท าสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 3100905243424 นางธนวรรณ  ส่องแสง สธ 1008/719 1-ต.ค.-64 4,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณภาพดี เพียงพอตามความต้องการ

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอาการ รายช่ือผู้เสนอราคา
จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภค 3100905243424 นางธนวรรณ  ส่องแสง

นางธนวรรณ  ส่องแสง
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1. หน่วยงาน กองด่านอาหารและยา
2. เลขท่ีโครงการ
3. ช่ือโครงการ ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภคของด่านอาหารและยาเชียงของ
4. งบประมาณ 4,930 บาท
5. ราคากลาง ราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ
6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี นางคนึงนิจ  ปันติบุญ

ราคาท่ีเสนอ
4,930

7. ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกได้แก่

ล าดับ
เลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษีอาการ
ช่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีท าสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 3340701705461 นางคนึงนิจ  ปันติบุญ สธ 1008/720 1-ต.ค.-64 4,930.00 เฉพาะเจาะจง คุณภาพดี เพียงพอตามความต้องการ

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอาการ รายช่ือผู้เสนอราคา
จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภค 3340701705461 นางคนึงนิจ  ปันติบุญ

นางคนึงนิจ  ปันติบุญ
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1. หน่วยงาน กองด่านอาหารและยา
2. เลขท่ีโครงการ
3. ช่ือโครงการ ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภคของด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชนบริษัทแอคทู-ล่ัม จ้ากัด
4. งบประมาณ 4,960 บาท
5. ราคากลาง ราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ
6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี นางสาวพรนภา  ลาวะลี

ราคาท่ีเสนอ
4,968

7. ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกได้แก่

ล าดับ
เลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษีอาการ
ช่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีท าสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 1101800851607 นางสาวพรนภา  ลาวะลี สธ 1008/721 1-ต.ค.-64 4,968.00 เฉพาะเจาะจง คุณภาพดี เพียงพอตามความต้องการ

จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภค 1101800851607 นางสาวพรนภา  ลาวะลี

นางสาวพรนภา  ลาวะลี

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอาการ รายช่ือผู้เสนอราคา
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1. หน่วยงาน กองด่านอาหารและยา
2. เลขท่ีโครงการ
3. ช่ือโครงการ ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภคของด่านอาหารและยาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
4. งบประมาณ 4,320 บาท
5. ราคากลาง ราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ
6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี นายปฏิภพ  ขีดขินศิร

ราคาท่ีเสนอ
4,320

7. ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกได้แก่

ล าดับ
เลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษีอาการ
ช่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีท าสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 3100201534456 นายปฏิภพ  ขีดขินศิร สธ 1008/722 1-ต.ค.-64 4,320.00 เฉพาะเจาะจง คุณภาพดี เพียงพอตามความต้องการ

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

นายปฏิภพ  ขีดขินศิร

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอาการ รายช่ือผู้เสนอราคา
จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภค 3100201534456 นายปฏิภพ  ขีดขินศิร
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1. หน่วยงาน กองด่านอาหารและยา
2. เลขท่ีโครงการ
3. ช่ือโครงการ ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภคของด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารระหว่างประเทศ) 
4. งบประมาณ 4,800 บาท
5. ราคากลาง ราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ
6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี นายยุทธนา  กองแก้ว

ราคาท่ีเสนอ
4,800

7. ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกได้แก่

ล าดับ
เลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษีอาการ
ช่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีท าสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 1100700949655 นายยุทธนา  กองแก้ว สธ 1008/723 1-ต.ค.-64 4,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณภาพดี เพียงพอตามความต้องการ

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอาการ รายช่ือผู้เสนอราคา
จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภค 1100700949655 นายยุทธนา  กองแก้ว

นายยุทธนา  กองแก้ว
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1. หน่วยงาน กองด่านอาหารและยา
2. เลขท่ีโครงการ
3. ช่ือโครงการ ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภคของด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) 
4. งบประมาณ 4,960 บาท
5. ราคากลาง ราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ
6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี นางสาวอาภรณ์  เอดาศัย

ราคาท่ีเสนอ
4,960

7. ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกได้แก่

ล าดับ
เลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษีอาการ
ช่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีท าสัญญา/
ใบส่ังซ้ือ

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 3170600324315 นางสาวอาภรณ์  เอดาศัย สธ 1008/724 1-ต.ค.-64 4,960.00 เฉพาะเจาะจง คุณภาพดี เพียงพอตามความต้องการ

นางสาวอาภรณ์  เอดาศัย

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอาการ รายช่ือผู้เสนอราคา
จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับบริโภค 3170600324315 นางสาวอาภรณ์  เอดาศัย

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107050646

จ้างจัดเก็บเอกสารและบริหารเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

118,657.20 บาท

118,657.20 บาท

0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด 118,657.20การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด 641114098444 บจด.2/65 01/10/2564 118,657.20 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

64117008735

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

111,360.00 บาท

111,360.00 บาท

0105545038824 บริษัท มหาจำเริญ จำกัด 111,360.00ให้เช่าและเช่าทรัพย์สิน หรืออาคาร(80.13.15.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105545038824 บริษัท มหาจำเริญ จำกัด 641114012387 บจด. 3/65 01/10/2564 111,360.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

65017224378

ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภคของกองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,000.00 บาท

14,000.00 บาท

0994000158378 มหาวิทยาลัยมหิดล 14,000.00น้ำดื่ม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000158378 มหาวิทยาลัยมหิดล 650114189260 บซ.ด. 1/65 01/10/2564 14,000.00 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

64107312221

เช่ารถยนต์ (รถตู้) จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

188,640.00 บาท

188,640.00 บาท

0105558018533 บริษัท มังกี้ แคปปิตอล จำกัด 188,640.00เช่ารถยนต์ (รถตู้) จำนวน 3 คัน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105558018533 บริษัท มังกี้ แคปปิตอล จำกัด 641014236594 บจ.ด.1/65 01/10/2564 188,640.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117011211

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,000.00 บาท

17,000.00 บาท

5120100033661 นางสาวอาภาวดี ม่วงโมรา 17,000.00เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5120100033661 นางสาวอาภาวดี ม่วงโมรา 641114008572 บจ.ด.1.1/65 01/10/2564 17,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107347890

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหาแรละยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,400.00 บาท

12,400.00 บาท

1100801165901 นายชญานนท์  อรัญเกียรติยกุล 12,400.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหาแรละ

ยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100801165901 นายชญานนท์  อรัญเกียรติยกุล 641014262446 บจด.10/65 01/10/2564 12,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117078338

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,640.00 บาท

13,640.00 บาท

1140900044231 น.ส.เพ็ชรรุ่ง  ชิดทองสกุณี 13,640.00เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1140900044231 น.ส.เพ็ชรรุ่ง  ชิดทองสกุณี 641114061312 บจด.11/65 01/10/2564 13,640.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107347104

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,400.00 บาท

15,400.00 บาท

1411100205998 น.ส.เบญจมาศ  ตันสูงเนิน 15,400.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและ

ยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1411100205998 น.ส.เบญจมาศ  ตันสูงเนิน 641014262031 บจด.12/65 01/10/2564 15,400.00 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

64107346663

จ้างเพื่อปฎิบัติงานในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,500.00 บาท

10,500.00 บาท

1101501108554 นางสาวเกวลิน  ไทยเจริญ 10,500.00เพื่อปฎิบัติงานในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101501108554 นางสาวเกวลิน  ไทยเจริญ 641014261618 บจด.13/65 01/10/2564 10,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117081083

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,800.00 บาท

13,800.00 บาท

1129900206212 นางสาวปิยะนุช อยู่ยืน 13,800.00เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900206212 นางสาวปิยะนุช อยู่ยืน 641114063403 บจ.ด.14/65 01/10/2564 13,800.00 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

64117047518

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,350.00 บาท

19,350.00 บาท

3170400173488 น.ส.จรินทร์  ศรีพงษ์ 19,350.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3170400173488 น.ส.จรินทร์  ศรีพงษ์ 641114038018 บจด.15/65 01/10/2564 19,350.00 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

64107349482

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,100.00 บาท

15,100.00 บาท

3670500613299 นายวรพล แก้วเผือก 15,100.00เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670500613299 นายวรพล แก้วเผือก 641014263985 บจ.ด.16/65 01/10/2564 15,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117038050

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,500.00 บาท

15,500.00 บาท

1110100181331 นายนนท์นที  แจ้งใจเย็น 15,500.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1110100181331 นายนนท์นที  แจ้งใจเย็น 641114029410 บจด.17/65 01/10/2564 15,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117049242

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,500.00 บาท

15,500.00 บาท

1369900261114 น.ส.จุฬาลักษณ์  ค่ายใส 15,500.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1369900261114 น.ส.จุฬาลักษณ์  ค่ายใส 641114038287 บจด.18/65 01/10/2564 15,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117038482

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,500.00 บาท

15,500.00 บาท

1102700351018 น.ส.ธัญญารัตน์  ดำนา 15,500.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102700351018 น.ส.ธัญญารัตน์  ดำนา 641114029715 บจด.19/65 01/10/2564 15,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107344550

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

3100202111443 น.ส.กชพร  เชาว์คุณ 13,000.00เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100202111443 น.ส.กชพร  เชาว์คุณ 641014259959 บจด.2.1/65 01/10/2564 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

64117038260

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,500.00 บาท

12,500.00 บาท

1279800071110 น.ส.จิราพรรณ  พานทอง 12,500.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1279800071110 น.ส.จิราพรรณ  พานทอง 641114029596 บจด.20/65 01/10/2564 12,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117036105

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

1309902665034 นายศราวุธ  โมรัฐเสถียร 12,000.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309902665034 นายศราวุธ  โมรัฐเสถียร 641114027986 บจด.21/65 01/10/2564 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117049447

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติ ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

1110100157995 น.ส.เพ็ญนภา  แก้วกระจ่าง 12,000.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติ ณ ด่านอาหารและยา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1110100157995 น.ส.เพ็ญนภา  แก้วกระจ่าง 641114038547 บจด.22/65 01/10/2564 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107347676

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,110.00 บาท

21,110.00 บาท

3801300843834 นางสาวศศิรดา  กลางรักษ์ 21,110.00เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3801300843834 นางสาวศศิรดา  กลางรักษ์ 641014262327 บจ.ด.23/65 01/10/2564 21,110.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107348360

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,340.00 บาท

21,340.00 บาท

3100501413603 นางสาวมลฤดี เล็กการดี 21,340.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

สุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100501413603 นางสาวมลฤดี เล็กการดี 641014262891 บจ.ด.24/65 01/10/2564 21,340.00 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

64107349001

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,550.00 บาท

20,550.00 บาท

3470101311851 นางสาวศิรินิรันดร์  ศรีธราพงศ์ 20,550.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอา

กศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3470101311851 นางสาวศิรินิรันดร์  ศรีธราพงศ์ 641014263519 บจ.ด.25/65 01/10/2564 20,550.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107348696

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นัดจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,550.00 บาท

16,550.00 บาท

3100905779235 นางสาวพริมรัศมิ์ กฤษณประพันธ์ 16,550.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นัดจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100905779235 นางสาวพริมรัศมิ์ กฤษณประพันธ์ 641014263197 บจ.ด.26/65 01/10/2564 16,550.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107349779

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,200.00 บาท

13,200.00 บาท

4440700001459 นายสิรภพ สมพงษ์ 13,200.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้า)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4440700001459 นายสิรภพ สมพงษ์ 641014264249 บด.จ.27/65 01/10/2564 13,200.00 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

64107348196

จ้างเพื่อปฏิบัตงานในหน้าที่นักวิชาการอาหาและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,780.00 บาท

17,780.00 บาท

1330500197909 นางสาวเกษวดี  ปรือปรัก 17,780.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าอากาศยานกรุงเทพ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330500197909 นางสาวเกษวดี  ปรือปรัก 641014262742 บจ.ด.28/65 01/10/2564 17,780.00 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

64107349634

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,600.00 บาท

15,600.00 บาท

1103701102012 นางสาวสุริษา ชูทอง 15,600.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าอากาศยานกรุงเทพ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701102012 นางสาวสุริษา ชูทอง 641014264124 บจ.ด.29/65 01/10/2564 15,600.00 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

64107317934

จ้างนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,400.00 บาท

13,400.00 บาท

1101500037599 นายอานนท์  ปรากฎผล 13,400.00นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101500037599 นายอานนท์  ปรากฎผล 641014257320 บจด.3.1/65 01/10/2564 13,400.00 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

64117154262

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,200.00 บาท

13,200.00 บาท

1103701495367 นางสาวฐานียา ทับทิมดี 13,200.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าอากาศยานกรุงเทพ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701495367 นางสาวฐานียา ทับทิมดี 641114121946 บจ.ด.30/65 01/10/2564 13,200.00 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

64117080273

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,260.00 บาท

17,260.00 บาท

3100201115658 นางจิราพร  ขำสา 17,260.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือ

กรุงเทพ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100201115658 นางจิราพร  ขำสา 641114062946 บจด.31/65 01/10/2564 17,260.00 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

64117081221

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,130.00 บาท

19,130.00 บาท

3801301081491 นางสาวนิศานาถ ฤทธิชัย 19,130.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือ

กรุงเทพ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3801301081491 นางสาวนิศานาถ ฤทธิชัย 641114063504 บจ.ด.32/65 01/10/2564 19,130.00 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

64117144146

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,800.00 บาท

15,800.00 บาท

1160100251622 นางสาวปรานี พุ่มพวง 15,800.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าเรือกรุงเทพ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1160100251622 นางสาวปรานี พุ่มพวง 641114113403 บจ.ด.33/65 01/10/2564 15,800.00 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

64117012439

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่เภสัชกร ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,000.00 บาท

22,000.00 บาท

3100500558501 นายสมศักดิ์ หาญหัทยา 22,000.00เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่เภสัชกร ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500558501 นายสมศักดิ์ หาญหัทยา 641114010635 บจ.ด.34/65 01/10/2564 22,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117084291

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,700.00 บาท

11,700.00 บาท

1310500162315 นายอดิศักดิ์  แก้วก่อง 11,700.00เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1310500162315 นายอดิศักดิ์  แก้วก่อง 641114066877 บจ.ด.35/65 01/10/2564 11,700.00 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

64117090361

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,050.00 บาท

19,050.00 บาท

3400900525119 น.ส.พรรณลักษณ์  โพธิ์ศรีอุ่น 19,050.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ลาดกระบัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3400900525119 น.ส.พรรณลักษณ์  โพธิ์ศรีอุ่น 641114074023 บจด.36/65 01/10/2564 19,050.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117080811

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,680.00 บาท

12,680.00 บาท

3150300014612 นายพงษ์พันธุ์  ธนะเพิ่ม 12,680.00เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3150300014612 นายพงษ์พันธุ์  ธนะเพิ่ม 641114063351 บจด.37/65 01/10/2564 12,680.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117099583

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,600.00 บาท

15,600.00 บาท

3940700145555 น.ส.พาซีย๊ะ  มูซอ 15,600.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ลาดกระบัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3940700145555 น.ส.พาซีย๊ะ  มูซอ 641114078720 บจด.38/65 01/10/2564 15,600.00 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

64117024634

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชน บริษัททีเอสขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,240.00 บาท

15,240.00 บาท

1460900054225 น.ส.สาวิตรี  ภูแสนศรี 15,240.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าเรือเอกชน บริษัททีเอสขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1460900054225 น.ส.สาวิตรี  ภูแสนศรี 641114021065 บจด.39/65 01/10/2564 15,240.00 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

64117009327

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

5190599010037 นายสมพงษ์ ใบจำปี 10,000.00เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5190599010037 นายสมพงษ์ ใบจำปี 641114007760 บจ.ด.4/65 01/10/2564 10,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117034571

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฎิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชน บริษัทแอคทู-ลั่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,240.00 บาท

15,240.00 บาท

1451300060667 น.ส.พัชราภรณ์  สอนสงคราม 15,240.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฎิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าเรือเอกชน บริษัทแอคทู-ลั่ม
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1451300060667 น.ส.พัชราภรณ์  สอนสงคราม 641114027310 บจด.40/65 01/10/2564 15,240.00 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

64117082668

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,500.00 บาท

9,500.00 บาท

3149900197783 นายสิทธิชัย  แพรดำ 9,500.00เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3149900197783 นายสิทธิชัย  แพรดำ 641114064709 บจด.41/65 01/10/2564 9,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117089714

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา     ด่านพระสมุทรเจดีย์และด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชน บริษัท สยามแก๊ส ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,300.00 บาท

12,300.00 บาท

1101500212102 น.ส.ธนารัตน์  เพลาจันทร์ 12,300.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา     ด่าน

พระสมุทรเจดีย์และด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชน บริษัท สยามแก๊ส ฯ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101500212102 น.ส.ธนารัตน์  เพลาจันทร์ 641114070482 บจด.42/65 01/10/2564 12,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117115517

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,360.00 บาท

15,360.00 บาท

3470100305581 นางสาววจีพร  สุวรรณเรืองฉาย 15,360.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือ

แหลมฉบัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3470100305581 นางสาววจีพร  สุวรรณเรืองฉาย 641114090635 บจ.ด.43/65 01/10/2564 15,360.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117146664

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแฉลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,400.00 บาท

13,400.00 บาท

1100600303923 นางสาววรรณพร ซาเมืองศรี 13,400.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าเรือแฉลมฉบัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100600303923 นางสาววรรณพร ซาเมืองศรี 641114115033 บจ.ด.44/65 01/10/2564 13,400.00 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

64117082764

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,900.00 บาท

12,900.00 บาท

1102001214844 น.ส.ภัสรดาณช  สารีเกิด 12,900.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือ

แหลมฉบัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102001214844 น.ส.ภัสรดาณช  สารีเกิด 641114064878 บจด.45/65 01/10/2564 12,900.00 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

64117096546

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,100.00 บาท

12,100.00 บาท

1350100339951 น.ส.ปรัชญาณี  มีตน 12,100.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือ

แหลมฉบัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1350100339951 น.ส.ปรัชญาณี  มีตน 641114077350 บจ.ด.46/65 01/10/2564 12,100.00 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

64117086474

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

1360400177914 น.ส.ขนิษฐา  ปะสาวะเก 13,000.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าเรือแหลมฉบัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360400177914 น.ส.ขนิษฐา  ปะสาวะเก 641114069637 บจด.47/65 01/10/2564 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

64117094828

จ้างเพื่อปฎิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

1103701303565 น.ส.พัชรา  วาสอนใจ 12,000.00
เพื่อปฎิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าเรือแหลมฉบัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701303565 น.ส.พัชรา  วาสอนใจ 641114075213 บจด.48/65 01/10/2564 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117058850

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

1460700045800 น.ส.วราภรณ์  ไชยทองยศ 16,000.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1460700045800 น.ส.วราภรณ์  ไชยทองยศ 641114046366 บจด.49/65 01/10/2564 16,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117015084

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

1550500135499 นายอนุชา จันขัน 13,000.00เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1550500135499 นายอนุชา จันขัน 641114011530 บจ.ด.5/65 01/10/2564 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

64107349335

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,220.00 บาท

20,220.00 บาท

3350300149788 นางวาสนา ขัติยะราช 20,220.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าอากาศยานเชียงราย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3350300149788 นางวาสนา ขัติยะราช 641014263831 บจ.ด.50/65 01/10/2564 20,220.00 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

64117029726

จ้างเพื่อปฏิบัติในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาเม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,430.00 บาท

21,430.00 บาท

3480800457791 นางธิดารัตน์  ไชยศรี 21,430.00เพื่อปฏิบัติในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาเม่สาย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800457791 นางธิดารัตน์  ไชยศรี 641114025395 บจด.51/65 01/10/2564 21,430.00 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

64117022430

จ้างเพื่อปฎิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,800.00 บาท

12,800.00 บาท

1579900718937 น.ส.อัจจิมา  คำวัง 12,800.00
เพื่อปฎิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาแม่

สาย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1579900718937 น.ส.อัจจิมา  คำวัง 641114017848 บจด.52/65 01/10/2564 12,800.00 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

64107348853

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาเชียงของและด่านอาหารและยาเชียงแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,800.00 บาท

20,800.00 บาท

3570400187604 นายวรเชท  ศรีกันไชย 20,800.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและ

ยาเชียงของและด่านอาหารและยาเชียงแสน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570400187604 นายวรเชท  ศรีกันไชย 641014263332 บจ.ด.53/65 01/10/2564 20,800.00 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

64107349184

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาเชียงแสน และด่านอาหารและยาเชียงของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,400.00 บาท

21,400.00 บาท

3570700839259 นายธง วิชาเร็ว 21,400.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและ

ยาเชียงแสน และด่านอาหารและยาเชียงของ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570700839259 นายธง วิชาเร็ว 641014263674 บจ.ด.54/65 01/10/2564 21,400.00 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

64107348007

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาเชียงของและด่านอาหารและยาเชียงแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,700.00 บาท

17,700.00 บาท

1570300102864 นางสาวมัณฑิรา  ธนะสมบัติ 17,700.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาเชียง

ของและด่านอาหารและยาเชียงแสน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1570300102864 นางสาวมัณฑิรา  ธนะสมบัติ 641014262609 บจ.ด.55/65 01/10/2564 17,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107348526

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาเชียงของ และด่านอาหารและยาเชียงแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,200.00 บาท

16,200.00 บาท

1570300117870 นางสาวสุชาดา  หงษ์ดำ 16,200.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

เชียงของ และด่านอาหารและยาเชียงแสน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1570300117870 นางสาวสุชาดา  หงษ์ดำ 641014263013 บจ.ด.56/65 01/10/2564 16,200.00 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

64107347901

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาเชียงของและด่านเชียงแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,700.00 บาท

13,700.00 บาท

1571100095687 นางสาวศิรภัสสร  เชื้อสุวรรณ 13,700.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาเชียง

ของและด่านเชียงแสน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1571100095687 นางสาวศิรภัสสร  เชื้อสุวรรณ 641014262432 บจ.ด.57/65 01/10/2564 13,700.00 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

64107349999

จ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,000.00 บาท

19,000.00 บาท

5901000006177 นางสาวสมจิตร ทิพย์แก้ว 19,000.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาปา

ดังเบซาร์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5901000006177 นางสาวสมจิตร ทิพย์แก้ว 641014264527 บจ.ด.58/65 01/10/2564 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

64107349956

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาปาดังเบซาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1909700051366 นางสาวเกสร  คละจิตร 15,000.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาปา

ดังเบซาร์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909700051366 นางสาวเกสร  คละจิตร 641014264475 บจ.ด.59/65 01/10/2564 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

64107342652

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

1129900248322 นายแมน  วงษ์สวัสดิ์ 12,000.00เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900248322 นายแมน  วงษ์สวัสดิ์ 641014259085 บจด.6/65 01/10/2564 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117069006

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1901000070514 น.ส.ณัฐวดี  เจริญศิลป์ 15,000.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

สะเดา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1901000070514 น.ส.ณัฐวดี  เจริญศิลป์ 641114058673 บจด.60/65 01/10/2564 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

64107349858

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1909800724303 นางสาวเกษวรินทร์ วงษ์สุวรรณ 15,000.00เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาสะเดา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800724303 นางสาวเกษวรินทร์ วงษ์สุวรรณ 641014264333 บจ.ด.61/65 01/10/2564 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

64107349914

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1909800501606 นายเตชิษฎ์ กระจายศรี 15,000.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

สะเดา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800501606 นายเตชิษฎ์ กระจายศรี 641014264409 บจ.ด.62/65 01/10/2564 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

64117059658

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานหาดใหญ่และด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

1909800387269 นายเอกราช  ไชยรัตน์ 16,000.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าอากาศยานหาดใหญ่และด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800387269 นายเอกราช  ไชยรัตน์ 641114046565 บจด.63/65 01/10/2564 16,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117076991

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานหาดใหญ่และด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1909800758160 น.ส.กุลญาดา  เหลือผล 15,000.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าอากาศยานหาดใหญ่และด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800758160 น.ส.กุลญาดา  เหลือผล 641114060209 บจ.ด.64/65 01/10/2564 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

64117051325

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,400.00 บาท

16,400.00 บาท

1909800085548 น.ส.พฤษพรรณ  บุญเพ็ชร 16,400.00
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา

ท่าเรือน้ำลึกสงขลา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800085548 น.ส.พฤษพรรณ  บุญเพ็ชร 641114041828 บจด.65/65 01/10/2564 16,400.00 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

64117099272

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,800.00 บาท

20,800.00 บาท

1120100144834 น.ส.เนตรนภา  พุ่มด้วง 20,800.00เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120100144834 น.ส.เนตรนภา  พุ่มด้วง 641114078567 บจด.7/65 01/10/2564 20,800.00 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

64117080895

จ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,350.00 บาท

14,350.00 บาท

1100800028781 นางสาวทิพวรรณ ศากรณ์ 14,350.00เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800028781 นางสาวทิพวรรณ ศากรณ์ 641114063295 บจ.ด.8/65 01/10/2564 14,350.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107347596

จ้างเพื่อปฏิบัติในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,500.00 บาท

22,500.00 บาท

3520300406673 นางแสงเดือน  นุกันยา 22,500.00เพื่อการปฏิบัติงานในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3520300406673 นางแสงเดือน  นุกันยา 641014262323 บจด.9/65 01/10/2564 22,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64097732965 

3. ช่ือโครงการ จ้างตรวจตดัข่าวจากหนังสือพิมพแ์ละเว็บไซต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 499,476.00 บาท 

5. ราคากลาง 499,476.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ตรวจตดัข่าวจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 0105533120440 บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 499,476.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0105533120440 บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 640914632554 บจ.พศ.1/2565 29/09/2564 499,476.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

64097809528 

จ้างผลิตวารสาร Smart Life by อย. โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 499,902.00 บาท 

499,902.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
ผลิตวารสาร Smart Life by อย. ตั้งแต่ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถงึเดือนกันยายน 

๒๕๖๕ 
0115547008787 บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จ ากดั 499,902.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0115547008787 บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จ ากดั 641014007979 บจ.พศ.2/2565 01/10/2564 499,902.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127157 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบรโิภค ในหน้าท่ีนกัวิชาการเผยแพร่ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 12,950.00 บาท 

5. ราคากลาง 12,950.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบรโิภค ในหน้าท่ีนกัวิชาการเผยแพร ่ 1100201140125 นางสาว ธัญสดุา  งอกนาวัง 12,950.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1100201140125 นางสาว ธัญสดุา  งอกนาวัง 641014128304 บจ.พศ.3/2565 06/10/2564 12,950.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127170 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบรโิภค ในหน้าท่ีนกัวิชาการเผยแพร่ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 11,700.00 บาท 

5. ราคากลาง 11,700.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบรโิภค ในหน้าท่ีนกัวิชาการเผยแพร่ 1400900230155 นางสาว อารียา  โกสลิา 11,700.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1400900230155 นางสาว อารียา  โกสลิา 641014128328 บจ.พศ.4/2565 06/10/2564 11,700.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127178 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 17,750.00 บาท 

5. ราคากลาง 17,750.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ 3120300064482 นายวริทธ์ิพล  ชุนหสุวรรณ 17,750.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120300064482 นายวริทธ์ิพล  ชุนหสุวรรณ 641014128286 บจ.พศ.5/2565 06/10/2564 17,750.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127173 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 16,870.00 บาท 

5. ราคากลาง 16,870.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ 3640600065871 นางสาว รมิดา  ธนธนวัฒน ์ 16,870.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3640600065871 นางสาว รมิดา  ธนธนวัฒน ์ 641014128337 บจ.พศ.6/2565 06/10/2564 16,870.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127188 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 13,580.00 บาท 

5. ราคากลาง 13,580.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ 1330400431101 นางสาว สุธิดา  บุตทะนา 13,580.00 

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 641014128243 บจ.พศ.7/2565 06/10/2564 13,580.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127187 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ ในหน้าท่ีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 17,010.00 บาท 

5. ราคากลาง 17,010.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ ในหน้าท่ีนักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 3671000159719 นายอาทิตย์  รุ่งรัตน ์ 17,010.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3671000159719 นายอาทิตย์  รุ่งรัตน ์ 641014128261 บจ.พศ.8/2565 06/10/2564 17,010.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127191 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ ในหน้าท่ีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 13,330.00 บาท 

5. ราคากลาง 13,330.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ ในหน้าท่ีนักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 1103000053708 นางสาว ณัชชากร  ผรณจินดา 13,330.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1103000053708 นางสาว ณัชชากร  ผรณจินดา 641014128212 บจ.พศ.9/2565 06/10/2564 13,330.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127207 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาเครือข่าย ในหน้าท่ีนักวิชาการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 17,500.00 บาท 

5. ราคากลาง 17,500.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาเครือข่าย ในหน้าท่ีนักวิชาการอาหารและยา 3100201451348 นางสาว ภควดี  เจริญทิพย ์ 17,500.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100201451348 นางสาว ภควดี  เจริญทิพย ์ 641014128169 บจ.พศ.10/2565 06/10/2564 17,500.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127202 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาเครือข่าย ในหน้าท่ีนักวิชาการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 15,660.00 บาท 

5. ราคากลาง 15,660.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาเครือข่าย ในหน้าท่ีนักวิชาการอาหารและยา 1100500375973 นางสาว ชลิตา  ใจสมคัร 15,660.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1100500375973 นางสาว ชลิตา  ใจสมคัร 641014128187 บจ.พศ.11/2565 06/10/2564 15,660.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127211 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาเครือข่าย ในหน้าท่ีนักวิชาการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 12,830.00 บาท 

5. ราคากลาง 12,830.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาเครือข่าย ในหน้าท่ีนักวิชาการอาหารและยา 1440600228651 นางสาว กรัตเพชร  วงษ์ชาร ี 12,830.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1440600228651 นางสาว กรัตเพชร  วงษ์ชาร ี 641014128158 บจ.พศ.12/2565 06/10/2564 12,830.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127223 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบ ในหน้าท่ีนักจัดการงานท่ัวไป โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 14,130.00 บาท 

5. ราคากลาง 14,130.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบ ในหน้าท่ีนักจัดการงานท่ัวไป 1160400160649 นางสาว ทัศนีย์  มีมอญ 14,130.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1160400160649 นางสาว ทัศนีย์  มีมอญ 641014128145 บจ.พศ.13/2565 06/10/2564 14,130.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127225 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบ ในหน้าท่ีนักจัดการงานท่ัวไป โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 13,700.00 บาท 

5. ราคากลาง 13,700.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบ ในหน้าท่ีนักจัดการงานท่ัวไป 1759900289015 นายวีรภัทร  เหล่าเขตกิจ 13,700.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1759900289015 นายวีรภัทร  เหล่าเขตกิจ 641014128119 บจ.พศ.14/2565 06/10/2564 13,700.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127255 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานโสตทัศนูปกรณ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 19,640.00 บาท 

5. ราคากลาง 19,640.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
จ้างเหมาปฏบิัติงานโสตทัศนูปกรณ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีนักวิชาการ 

เผยแพร ่
1100200635767 นายชัยภัทร  เปมะวิภาต 19,640.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1100200635767 นายชัยภัทร  เปมะวิภาต 641014128028 บจ.พศ.15/2565 06/10/2564 19,640.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127253 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานโสตทัศนูปกรณ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 16,670.00 บาท 

5. ราคากลาง 16,670.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
จ้างเหมาปฏบิัติงานโสตทัศนูปกรณ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีนักวิชาการ 

เผยแพร ่
1103701429135 นายธัญพิสิษฐ์  วัชรเสว ี 16,670.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1103701429135 นายธัญพิสิษฐ์  วัชรเสว ี 641014128053 บจ.พศ.16/2565 06/10/2564 16,670.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127258 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานโสตทัศนูปกรณ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 16,650.00 บาท 

5. ราคากลาง 16,650.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 เหมาปฏบิัติงานโสตทัศนูปกรณ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ 1129900119565 นาย ฐิติพันธ์  มังกรงาม 16,650.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1129900119565 นาย ฐิติพันธ์  มังกรงาม 641014128016 บจ.พศ.17/2565 06/10/2564 16,650.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127249 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 14,600.00 บาท 

5. ราคากลาง 14,600.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
จ้างเหมาปฏบิัติงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร  ในหน้าท่ีนักวิชาการ 

เผยแพร ่
1100200581209 นางสาว เกศินี  ใจปลื้ม 14,600.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1100200581209 นางสาว เกศินี  ใจปลื้ม 641014128070 บจ.พศ.18/2565 06/10/2564 14,600.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127231 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 12,680.00 บาท 

5. ราคากลาง 12,680.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 เหมาปฏบิัติงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีนักวิชาการเผยแพร่ 1449900395471 นายก้องภพ  แก้วประภา 12,680.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1449900395471 นายก้องภพ  แก้วประภา 641014128101 บจ.พศ.19/2565 06/10/2564 12,680.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127242 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 19,920.00 บาท 

5. ราคากลาง 19,920.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาปฏบิัติงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ 3129900041198 นางสาว นะรารัตน์  แสนสุข 19,920.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3129900041198 นางสาว นะรารัตน์  แสนสุข 641014128081 บจ.พศ.20/2565 06/10/2564 19,920.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127716 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 25,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 25,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 เหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป 3120101021180 นางสาว เบ็ญจมาศ  พันทวี 25,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120101021180 นางสาว เบ็ญจมาศ  พันทวี 641014127958 บจ.พศ.21/2565 06/10/2564 25,000.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127267 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าท่ีนักจัดการงานท่ัวไป โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 15,650.00 บาท 

5. ราคากลาง 15,650.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 เหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป 1319900232483 นางสาว ปิยาพัชร  สีดา 15,650.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1319900232483 นางสาว ปิยาพัชร  สีดา 641014127514 บจ.พศ.22/2565 06/10/2565 15,650.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127271 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าท่ีพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 13,950.00 บาท 

5. ราคากลาง 13,950.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 เหมาปฏบิัติงานพนักงานขับรถ 3120100692111 นายสมมาตร์  หอมจ าปา 13,950.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120100692111 นายสมมาตร์  หอมจ าปา 641014127978 บจ.พศ.23/2565 06/10/2564 13,950.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64107127718 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 10,170.00 บาท 

5. ราคากลาง 10,170.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
เหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการในเดือนตุลาคม 

๒๕๖๔ 
3100200838745 นาง นวลพรรณ  สุขสันตร์ุ่งเรือง 10,170.00 

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 641014128000 บจ.พศ.24/2565 06/10/2564 10,170.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117048133

ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,294.00 บาท

11,294.00 บาท

0994000158378 มหาวิทยาลัยมหิดล 11,294.00รายงานขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ปีงบประมาณ 25651

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000158378 มหาวิทยาลัยมหิดล 641114049279 คบ.ซ1/2565 01/10/2564 11,294.00 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

64107253261

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านวิเคราะห์ประมวลข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเรื่องเฝ้าระวังข้อมูลผลิตจภัณฑ์สุขภาพที่ฝ่าฝืนการโฆษณาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,600.00 บาท

11,600.00 บาท

3120600821386 นางสาวอรอุมา  สีอ่อน 11,600.00
รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเรื่อง

เฝ้าระวังข้อมูลผลิตภัณฑ์สึุขภาพฯ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120600821386 นางสาวอรอุมา  สีอ่อน 641014191482 คบ.จ8/2565 01/10/2564 11,600.00 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

64107249904

จ้างจ้างจัดทำงานด้านสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,000.00 บาท

11,000.00 บาท

1800200001532 นางสาวชุติมา  คันธิก 11,000.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800200001532 นางสาวชุติมา  คันธิก 641014188688 คบ.จ3/2565 01/10/2564 11,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107249373

จ้างจ้างจัดทำงานด้านธุรการประสานงานกลุ่มส่งเสริมและประสานงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,000.00 บาท

11,000.00 บาท

1309801295142 นางสาวนวพรพรรณ  บุญแท้ 11,000.00
รายงานขออนุมมัติจ้สงจัดทำงานกด้านธุรการประสานงานกลุ่มสังเสริใมและ

ประสานงาน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309801295142 นางสาวนวพรพรรณ  บุญแท้ 641014188186 คบ.จ5/2565 01/10/2564 11,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107250602

จ้างจ้เางจัดทำงานวิเคราะห์สารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1310300212424 นางสาวมาลีรัตน์  น้ำคำ 15,000.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานวิเคราะห์สารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1310300212424 นางสาวมาลีรัตน์  น้ำคำ 641014189148 คบ.จ11/2565 01/10/2564 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

64107251382

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานวิเคราะห์สารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1100201349083 นางสาวจิราภัทร  บุณณะ 15,000.00รายงานยขออนุมัติจ้างจัดทำงานวิเคราะห์สารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100201349083 นางสาวจิราภัทร  บุณณะ 641014189603 คบ.จ12/2565 01/10/2564 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

64107215813

จ้างรายงานขอจ้างจัดทำงานด้านการจัดทำและประสาน ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,800.00 บาท

15,800.00 บาท

3120101108234 นางสาวธีมานันท์  ธีมานันท์ 15,800.00
รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านการจัดทำและประสานติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101108234 นางสาวธีมานันท์  ธีมานันท์ 641014161530 คบ.จ4/2565 01/10/2564 15,800.00 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

64107153553

จ้างจัดจ้างทำงานด้านจัดซื้อ/จ้าง และระบบการจัดซื้อการจ้างภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3760100394262 ไพรินทร์  โสภณ 25,000.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านพัสดุ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3760100394262 ไพรินทร์  โสภณ 641014155746 คบ.9/2565 01/10/2564 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107216730

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

21,500.00 บาท

21,500.00 บาท

3129900227445 นางสาวประภาพร  แป้นกลม 21,500.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านธุรการและประสานงานเขต2,3,5,7,11,12,131

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3129900227445 นางสาวประภาพร  แป้นกลม 641014162075 คบ.จ2/2565 01/10/2564 21,500.00 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

64117083849

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานขับยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,950.00 บาท

12,950.00 บาท

3100502908983 นายสำราญ  ขุนเอม 12,950.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานขับรถยนต์และงานธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100502908983 นายสำราญ  ขุนเอม 641114067959 คบ.จ13/2565 01/10/2564 12,950.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117089441

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานขั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,950.00 บาท

12,950.00 บาท

3102000237227 นายวัฒนา  งอนหอม 12,950.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานขับรถยนต์และงานธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102000237227 นายวัฒนา  งอนหอม 641114073050 คบ.จ14/2565 01/10/2564 12,950.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107208714

จ้างรายงานขอจ้างจำทำงานประเมินคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

1331000195894 นางสาวศิริกัลยา  กระสังข์ 16,000.00รายงานขอจ้างจัดทำงานประเมินคุฯภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1331000195894 นางสาวศิริกัลยา  กระสังข์ 641014160960 คบ.จ7/2565 01/10/2564 16,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107222844

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านพัสดุการจัดซื้อจัดจ่้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,500.00 บาท

14,500.00 บาท

3100203228263 นางสาวพิไลพร  อ่ำอ่อน 14,500.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100203228263 นางสาวพิไลพร  อ่ำอ่อน 641014187781 คบ.จ10/2565 01/10/2564 14,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107217764

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านการจัดการข้อมูลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะจากส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,500.00 บาท

20,500.00 บาท

1779800051483 นางสาวระวีวรรณ  ปรานพรม 20,500.00
รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านการจัดการข้อมูลผลการดำเนินงาน และข้อเสนอ

แนะจากส่วนภูมิภาค
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1779800051483 นางสาวระวีวรรณ  ปรานพรม 641014166355 คบ.จ6/2565 01/10/2564 20,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117036168

เช่ารายงานขออนุมัติขอจ้างจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,000.00 บาท

21,000.00 บาท

0105551098876 บริษัท เอส.ดี.พี.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 21,000.00รายงานขออนุมัติขอจ้างจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 25651

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105551098876
บริษัท เอส.ดี.พี.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

จำกัด
641114034932 คบ.จ1/2565 01/10/2564 21,000.00 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

64127204902

จ้างจ้างจัดทำขั้นตอนมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนการโฆษณาผลิตภัรฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคทางสื่ออินเตอร์เน็ต และการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

3101501277484 นายกิตติ  สุคันโธ 10,000.00
จ้างจัดทำขั่้นตอนมาตรฐานจัดการเรื่องร้องเรียนการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ส่วนภูมิภาคสื่ออินเตอร์เน็ต และการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101501277484 นายกิตติ  สุคันโธ 641214176791 คบ.จ14.1/2565 01/10/2564 10,000.00 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

64107211875

จ้างรายงานขออนุมัติจัดจ้างทำวีดีทัศน์สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,150.00 บาท

48,150.00 บาท

0105545126120 บริษัท วายด์ บลู จำกัด 48,150.00รายงานขออนุมัติจัดจ้างทำวีดีทัศน์สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105545126120 บริษัท วายด์ บลู จำกัด 641114144917 คบ.จ15/2565 20/10/2564 48,150.00 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

64117161944

ซื้อรายงานขออนุมัติจจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,900.00 บาท

37,900.00 บาท

3101401150865 เเอล พี เอ็น ซีสเต็มส์ 36,701.00รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101401150865 เเอล พี เอ็น ซีสเต็มส์ 641114132914 คบ.ซ2/2565 19/10/2564 36,701.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1
จา้งเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร ประจําปี
งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

62,400.00 62,400.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอส.เอม็.อ.ีเซอร์วิส ซัพพลาย

62,400.00

หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอส.เอม็.อ.ีเซอร์วิส
ซัพพลาย

62,400.00

เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไขทีก่ําหนด

บจส.1/2565
ลว. 01 ตุลาคม 2564

2
จา้งเหมาปฏบิัติงานกลุ่มกําหนดมาตรฐาน
เคร่ืองสําอาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกลุ

25,000.00
นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกลุ

25,000.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.2/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

3 จา้งเหมาปฏบิัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวสลักจติ สืบอาษา

25,000.00
นางสาวสลักจติ สืบอาษา

25,000.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.3/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

4 จา้งเหมาปฏบิัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,740.00 18,740.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวธันยทิพย ์ชยานันท์

18,740.00
นางสาวธันยทิพย ์ชยานันท์

18,740.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.4/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

5
จา้งเหมาปฏบิัติงานกลุ่มพัฒนาระบบ
เคร่ืองสําอาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,700.00 16,700.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวชิดหทัย ต่ายจนัทร์

16,700.00
นางสาวชิดหทัย ต่ายจนัทร์

16,700.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.5/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

6
จา้งเหมาปฏบิัติงานกลุ่มพัฒนาระบบ
เคร่ืองสําอาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวกลุรัตน์ บัวชุม

15,000.00
นางสาวกลุรัตน์ บัวชุม

15,000.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.6/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

7
จา้งเหมาปฏบิัติงาน นางสาววิลาวรรณ 
แดนสลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,750.00 15,750.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาววิลาวรรณ แดนสลัด

15,750.00
นางสาววิลาวรรณ แดนสลัด

15,750.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.7/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

8
จา้งเหมาปฏบิัติงานนางสาวสุนิสา ตรีภพ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,750.00 15,750.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวสุนิสา ตรีภพ

15,750.00
นางสาวสุนิสา ตรีภพ

15,750.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.8/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

9
จา้งเหมาปฏบิัติงาน นางสาวรมณีย ์กระแซง
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวรมณีย ์กระแซง

15,000.00
นางสาวรมณีย ์กระแซง

15,000.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.9/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

10
จา้งเหมาปฏบิัติงาน นางสาวฉนัทนา แสวง
ผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง
6 นางสาวฉนัทนา แสวงผล

25,000.00
6 นางสาวฉนัทนา แสวงผล

25,000.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.10/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

11
จา้งเหมาปฏบิัติงาน นางสาวพิชชาพร ล้ิม
ประไพพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพิชชาพร ล้ิมประไพพงษ์

15,000.00
นางสาวพิชชาพร ล้ิมประไพพงษ์

15,000.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.11/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

12
จา้งเหมาปฏบิัติงาน นางสาวชุติมา หณุเวช 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,320.00 24,320.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวชุติมา หณุเวช

24,320.00
นางสาวชุติมา หณุเวช

24,320.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.12/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

13
จา้งเหมาปฏบิัติงาน นายมนัส คัมภริานนท์ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,550.00 11,550.00 เฉพาะเจาะจง
นายมนัส คัมภริานนท์

11,550.00
นายมนัส คัมภริานนท์

11,550.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.13/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

14
จา้งเหมาปฏบิัติงาน นางสาวพจนาลัย โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

22,330.00 22,330.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพจนาลัย กงวงศ์

22,330.00
นางสาวพจนาลัย กงวงศ์

22,330.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.14/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2564

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

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



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2564

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

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

15
จา้งเหมาปฏบิัติงาน นางสาวพจวรรณ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

23,940.00 23,940.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพจวรรณ ชโลธร

23,940.00
นางสาวพจวรรณ ชโลธร

23,940.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.15/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

16
จา้งเหมาปฏบิัติงาน นางสาวจนัทนา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวจนัทนา บรรจงเกตุ

25,000.00
นางสาวจนัทนา บรรจงเกตุ

25,000.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.16/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

17
จา้งเหมาปฏบิัติงาน นางสาวนันทิกานต์ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,750.00 15,750.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวนันทิกานต์ หนูเนียม

15,750.00
นางสาวนันทิกานต์ หนูเนียม

15,750.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.17/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

18
จา้งเหมาปฏบิัติงาน นายพิศณุพงษ์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

14,280.00 14,280.00 เฉพาะเจาะจง
นายพิศณุพงษ์ กาละพันธ์

14,280.00
นายพิศณุพงษ์ กาละพันธ์

14,280.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.18/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

19
จา้งเหมาปฏบิัติงาน นางสาวทิพวรรณ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

13,650.00 13,650.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวทิพวรรณ ฟักเงิน

13,650.00
นางสาวทิพวรรณ ฟักเงิน

13,650.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.19/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

20
จา้งเหมาปฏบิัติงาน นางสาวธนาภรณ์ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมอืงพาน

13,000.00
นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมอืงพาน

13,000.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.20/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

21
จา้งเหมาปฏบิัติงาน นางสาวจไุรรัตน์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

20,190.00 20,190.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวจไุรรัตน์ บุญสวน

20,190.00
นางสาวจไุรรัตน์ บุญสวน

20,190.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.21/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

22
จา้งเหมาปฏบฺัติงาน นายธีรยทุธ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

18,230.00 18,230.00 เฉพาะเจาะจง
นายธีรยทุธ ผ่องฉวี

18,230.00
นายธีรยทุธ ผ่องฉวี

18,230.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.22/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

23
จา้งเหมาปฏบิัติงาน นายกติติวิสุทธิ์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

12,280.00 12,280.00 เฉพาะเจาะจง
นายกติติวิสุทธิ์ ประทีปะจติติ

12,280.00
นายกติติวิสุทธิ์ ประทีปะจติติ

12,280.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.23/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

24
จา้งเหมาปฏบิัติงาน นายพลวิศิษฏ ์โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

11,060.00 11,060.00 เฉพาะเจาะจง
นายพลวิศิษฏ ์เพิม่ทองคํา 

11,060.00
นายพลวิศิษฏ ์เพิม่ทองคํา 

11,060.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.24/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

25
จา้งเหมาปฏบิัติงาน นายณัฏฐพล โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

11,470.00 11,470.00 เฉพาะเจาะจง
นายณัฏฐพล ยอดดําเนิน

11,470.00
นายณัฏฐพล ยอดดําเนิน

11,470.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.25/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

26
จา้งจา้งเหมาปฏบิัติงาน นางสาวพรทิพย ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพรทิพย ์ด้วงจาด

25,000.00
นางสาวพรทิพย ์ด้วงจาด

25,000.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.26/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

27
จา้งเหมาปฏบิัติงานนางสาวจริาพร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวจริาพร เฉลียงพจน์

25,000.00
นางสาวจริาพร เฉลียงพจน์

25,000.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.27/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2564

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

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

28
จา้งเหมาปฏบิัติงาน นางสาวสุวรรณ์ณีย ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             25,000.00        25,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวสุวรรณ์ณีย ์ผันผิน

25,000.00
นางสาวสุวรรณ์ณีย ์ผันผิน

25,000.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.28/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

29
จา้งเหมาปฏบิัติงานฝ่ายบริหารทัว่ไป โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง
นายกวีวัฒน์ กนัทา

9,450.00
นายกวีวัฒน์ กนัทา

9,450.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.29/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

30
จา้งเหมาปฏบิัติงานฝ่ายบริหารทัว่ไป โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

             19,710.00        19,710.00 เฉพาะเจาะจง
นายกติติทัศน์ พูลสวัสด์ิ

19,710.00
นายกติติทัศน์ พูลสวัสด์ิ

19,710.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.30/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

31
จา้งเหมาปฏบิัติงานนางสาวศิษฐ์ณพิซญ์ 
สีตบุตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,470.00 24,470.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิษฐ์ณพิซญ์ สีตบุตร

24,470.00
นางสาวศิษฐ์ณพิซญ์ สีตบุตร

24,470.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.31/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

32
จา้งเหมาปฏบิัติงาน นางสาวศิรภสัสร รอด
ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,100.00 23,100.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิรภสัสร รอดทอง

23,100.00
นางสาวศิรภสัสร รอดทอง

23,100.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.32/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

33 จา้งเหมาปฏบิัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,200.00 22,200.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวจริาภรณ์ วันอุน่

22,200.00
นางสาวจริาภรณ์ วันอุน่

22,200.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.33/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

34 จา้งเหมาปฏบิัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,580.00 21,580.00 เฉพาะเจาะจง
นางจตุพร ศรีพฤทธิ์เกยีรติ

21,580.00
นางจตุพร ศรีพฤทธิ์เกยีรติ

21,580.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.34/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

35 จา้งเหมาปฏบิัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง              18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ

18,000.00
นางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ

18,000.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.35/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

36 จา้งเหมาปฏบิัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวมณัธริดา จิว๋สุข

16,000.00
นางสาวมณัธริดา จิว๋สุข

16,000.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.36/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

37
จา้งจา้งเหมาปฏบิัติงาน นางสาวศิริวรรณ 
จนัไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,750.00 15,750.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิริวรรณ จนัไทย

15,750.00
นางสาวศิริวรรณ จนัไทย

15,750.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.37/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

38
จา้งเหมาปฏบิัติงานนางสาวนันนภสั ใจจติ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,750.00 15,750.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวนันนภสั ใจจติ

15,750.00
นางสาวนันนภสั ใจจติ

15,750.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.38/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

39
จา้งเหมาปฏบิัติงาน นางสาวเบญจวรรณ 
งามวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,700.00 16,700.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวเบญวรรณ งามวัน

16,700
นางสาวเบญวรรณ งามวัน

16,700
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.39/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

40 จา้งเหมาปฏบิัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,440.00 11,440.00 เฉพาะเจาะจง
นายสนาน คราประยรู

11,440
นายสนาน คราประยรู

11,440
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.40/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

41 จา้งเหมาปฏบิัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายเอกชัย เริงสมทุร

10,300
นายเอกชัย เริงสมทุร

10,300
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.41/2565

ลว. 01 ตุลาคม 2564

42
จา้งเช่าสถานทีจ่ดัเกบ็เอกสารโดยวิธีเฉพาะ
เจาจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากดั

39,000.00
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากดั

39,000.00
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขทีก่ําหนด
บจส.42/2565

ลว. 05 ตุลาคม 2564



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107215149

จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

62,400.00 บาท

62,400.00 บาท

0123546000225 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย 62,400.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0123546000225
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส

ซัพพลาย
641014199651 บจส.1/2565 01/10/2564 62,400.00 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

64107202259

จ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3101402251096 นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล 25,000.00จ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101402251096 นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล 641014153982 บจส.2/2565 01/10/2564 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107205221

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3341900096317 นางสาวสลักจิต สืบอาษา 25,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3341900096317 นางสาวสลักจิต สืบอาษา 641014153540 บจส.3/2565 01/10/2564 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107205004

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,740.00 บาท

18,740.00 บาท

1849900127189 นางสาวธันยทิพย์ ชยานันท์ 18,740.00การจ้างเหมาปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1849900127189 นางสาวธันยทิพย์ ชยานันท์ 641014154014 บจส.4/2565 01/10/2564 18,740.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107206384

จ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบเครื่องสำอาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,700.00 บาท

16,700.00 บาท

1179900303901 นางสาวชิดหทัย ต่ายจันทร์ 16,700.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1179900303901 นางสาวชิดหทัย ต่ายจันทร์ 641014154543 บจส 5/2565 01/10/2564 16,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107206421

จ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบเครื่องสำอาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1669900329816 นางสาวกุลรัตน์ บัวชุม 15,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1669900329816 นางสาวกุลรัตน์ บัวชุม 641014154579 บจส 6/2565 01/10/2564 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

64107249610

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาววิลาวรรณ แดนสลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,750.00 บาท

15,750.00 บาท

1670700241836 นางสาววิลาวรรณ แดนสลัด 15,750.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1670700241836 นางสาววิลาวรรณ แดนสลัด 641014189491 บจส.7/2565 01/10/2564 15,750.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107252479

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวสุนิสา ตรีภพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,750.00 บาท

15,750.00 บาท

1102001667539 นางสาวสุนิสา ตรีภพ 15,750.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102001667539 นางสาวสุนิสา ตรีภพ 641014190912 บจส.8/2565 01/10/2564 15,750.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107256738

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวรมณีย์ กระแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1539900512433 นางสาวรมณีย์ กระแซง 15,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1539900512433 นางสาวรมณีย์ กระแซง 641014194289 บจส.9/2565 01/10/2564 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

64107258217

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวฉันทนา แสวงผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

1101400628536 นางสาวฉันทนา แสวงผล 25,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101400628536 นางสาวฉันทนา แสวงผล 641014195257 บจส.10/2565 01/10/2564 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107261061

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวพิชชาพร ลิ้มประไพพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1102700629547 นางสาวพิชชาพร ลิ้มประไพพงษ์ 15,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102700629547 นางสาวพิชชาพร ลิ้มประไพพงษ์ 641014197443 บจส.11/2565 01/10/2564 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

64107262186

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวชุติมา หุณเวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,320.00 บาท

24,320.00 บาท

3220100092058 นางสาวชุติมา หุณเวช 24,320.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3220100092058 นางสาวชุติมา หุณเวช 641014198230 บจส.12/2565 01/10/2564 24,320.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107265240

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นายมนัส คัมภิรานนท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,550.00 บาท

11,550.00 บาท

3101403396331 นายมนัส คัมภิรานนท์ 11,550.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101403396331 นายมนัส คัมภิรานนท์ 641014200417 บจส.13/2565 01/10/2564 11,550.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107265369

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวพจนาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,330.00 บาท

22,330.00 บาท

1411200060240 นางสาวพจนาลัย กงวงศ์ 22,330.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1411200060240 นางสาวพจนาลัย กงวงศ์ 641014200569 บจส.14/2565 01/10/2564 22,330.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107265561

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวพจวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,940.00 บาท

23,940.00 บาท

1700400021741 นางสาวพจวรรณ ชโลธร 23,940.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400021741 นางสาวพจวรรณ ชโลธร 641014200672 บจส.15/2565 01/10/2564 23,940.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107265708

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวจันทนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3100903318061 นางสาวจันทนา บรรจงเกตุ 25,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100903318061 นางสาวจันทนา บรรจงเกตุ 641014200749 บจส.16/2565 01/10/2564 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107265810

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวนันทิกานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,750.00 บาท

15,750.00 บาท

1801100138821 นางสาวนันทิกานต์ หนูเนียม 15,750.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1801100138821 นางสาวนันทิกานต์ หนูเนียม 641014200834 บจส.17/2565 01/10/2564 15,750.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107265903

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นายพิศณุพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,280.00 บาท

14,280.00 บาท

1331000199962 นายพิศณุพงษ์ กาละพันธ์ 14,280.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1331000199962 นายพิศณุพงษ์ กาละพันธ์ 641014200883 บจส.18/2565 01/10/2564 14,280.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107266008

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวทิพวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,650.00 บาท

13,650.00 บาท

1729900293781 นางสาวทิพวรรณ ฟักเงิน 13,650.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1729900293781 นางสาวทิพวรรณ ฟักเงิน 641014200929 บจส.19/2565 01/10/2564 13,650.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107269267

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวธนาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

1101800645497 นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน 13,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101800645497 นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน 641014203560 บจส.20/2565 01/10/2564 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

64107270718

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวจุไรรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,190.00 บาท

20,190.00 บาท

1101000002281 นางสาวจุไรรัตน์ บุญสวน 20,190.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101000002281 นางสาวจุไรรัตน์ บุญสวน 641014205955 บจส.21/2565 01/10/2564 20,190.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107272222

จ้างเหมาปฏฺบัติงาน นายธีรยุทธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,230.00 บาท

18,230.00 บาท

5101500018791 นายธีรยุทธ ผ่องฉวี 18,230.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5101500018791 นายธีรยุทธ ผ่องฉวี 641014223313 บจส.22/2565 01/10/2564 18,230.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107273636

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นายกิตติวิสุทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,280.00 บาท

12,280.00 บาท

3101700584883 นายกิตติวิสุทธิ์ ประทีปะจิตติ 12,280.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101700584883 นายกิตติวิสุทธิ์ ประทีปะจิตติ 641014223508 บจส.23/2565 01/10/2564 12,280.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107277086

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นายพลวิศิษฏ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,060.00 บาท

11,060.00 บาท

1103700839038 นายพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคำ 11,060.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700839038 นายพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคำ 641014224217 บจส.24/2565 01/10/2564 11,060.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107277393

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นายณัฏฐพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,470.00 บาท

11,470.00 บาท

3101400642217 นายณัฏฐพล ยอดดำเนิน 11,470.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101400642217 นายณัฏฐพล ยอดดำเนิน 641014224850 บจส.25/2565 01/10/2564 11,470.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107277534

จ้างจ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวพรทิพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

1120100015643 นางสาวพรทิพย์ ด้วงจาด 25,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1120100015643 นางสาวพรทิพย์ ด้วงจาด 641014220540 บจส.26/2565 01/10/2564 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107277708

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวจิราพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3750200414133 นางสาวจิราพร เฉลียงพจน์ 25,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750200414133 นางสาวจิราพร เฉลียงพจน์ 641014219921 บจส.27/2565 01/10/2564 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107277852

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวสุวรรณ์ณีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3500600157687 นางสาวสุวรรณ์ณีย์ ผันผิน 25,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3500600157687 นางสาวสุวรรณ์ณีย์ ผันผิน 641014219260 บจส.28/2565 01/10/2564 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107205659

จ้างเหมาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,450.00 บาท

9,450.00 บาท

1551000044886 นายกวีวัฒน์ กันทา 9,450.00จ้างเหมาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1551000044886 นายกวีวัฒน์ กันทา 641014158388 บจส.29/2565 01/10/2564 9,450.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107197870

จ้างเหมาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,710.00 บาท

19,710.00 บาท

3101501904764 นายกิตติทัศน์  พูลสวัสดิ์ 19,710.00จ้างเหมาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101501904764 นายกิตติทัศน์  พูลสวัสดิ์ 641014158876 บจส.30/2565 01/10/2564 19,710.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107218354

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวศิษฐ์ณพิซญ์ สีตบุตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,470.00 บาท

24,470.00 บาท

3120101289433 นางสาวศิษฐ์ณพิซญ์ สีตบุตร 24,470.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101289433 นางสาวศิษฐ์ณพิซญ์ สีตบุตร 641014164323 บจส. 31/2565 01/10/2564 24,470.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107221789

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวศิรภัสสร รอดทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,100.00 บาท

23,100.00 บาท

3120100581203 นางสาวศิรภัสสร รอดทอง 23,100.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100581203 นางสาวศิรภัสสร รอดทอง 641014166002 บจส. 32/2565 01/10/2564 23,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107246822

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,200.00 บาท

22,200.00 บาท

5100500016089 นางสาวจิราภรณ์ วันอุ่น 22,200.00จ้างเหมาปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5100500016089 นางสาวจิราภรณ์ วันอุ่น 641014186067 บจส.33/2565 01/10/2564 22,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107246941

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,580.00 บาท

21,580.00 บาท

3670500185904 นางจตุพร ศรีพฤทธิ์เกียรติ 21,580.00การจ้างเหมาปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670500185904 นางจตุพร ศรีพฤทธิ์เกียรติ 641014186221 บจส.34/2565 01/10/2564 21,580.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107246911

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

1669900191911 นางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ 18,000.00การจ้างเหมาปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1669900191911 นางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ 641014186189 บจส.35/2565 01/10/2564 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

64107246866

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

1760100078551 นางสาวมัณธริดา จิ๋วสุข 16,000.00การจ้างเหมาปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1760100078551 นางสาวมัณธริดา จิ๋วสุข 641014186151 บจส.36/2565 01/10/2564 16,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107220634

จ้างจ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวศิริวรรณ จันไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,750.00 บาท

15,750.00 บาท

1100200991997 นางสาวศิริวรรณ จันไทย 15,750.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200991997 นางสาวศิริวรรณ จันไทย 641014165108 บจส. 37/2565 01/10/2564 15,750.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107211644

จ้างเหมาปฏิบัติงานนางสาวนันนภัส ใจจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,750.00 บาท

15,750.00 บาท

1103701697555 นางสาวนันนภัส ใจจิต 15,750.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701697555 นางสาวนันนภัส ใจจิต 641014161650 บจส. 38/2565 01/10/2564 15,750.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107222392

จ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวเบญจวรรณ งามวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,700.00 บาท

16,700.00 บาท

1139900052215 นางสาวเบญวรรณ งามวัน 16,700.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1139900052215 นางสาวเบญวรรณ งามวัน 641014166343 บจส. 39/2565 01/10/2564 16,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107247002

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,440.00 บาท

11,440.00 บาท

3130100360185 นายสนาน คราประยูร 11,440.00การจ้างเหมาปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3130100360185 นายสนาน คราประยูร 641014186282 บจส.40/2565 01/10/2564 11,440.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107246979

จ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,300.00 บาท

10,300.00 บาท

1209900007791 นายเอกชัย เริงสมุทร 10,300.00การจ้างเหมาปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1209900007791 นายเอกชัย เริงสมุทร 641014186260 บจส.41/2565 01/10/2564 10,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107210753

จ้างเช่าสถานที่จัดเก็บเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,000.00 บาท

39,000.00 บาท

0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด 39,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด 641014226060 บจส.42/2565 05/10/2564 39,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1
ซ้ือน้้าด่ืม ประจ้าปงีบประมาณ 2565 โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง
ยอดน้้าด่ืม
12,000.00

ยอดน้้าด่ืม
12,000.00

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขที่ก้าหนด

บซส.1/2565
ลว. 01 ตุลาคม 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564

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

วันที.่....29...... เดอืน…ตลุาคม..... พ.ศ. 2564



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107009245

ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

3102000068476 ยอดน้ำดื่ม 12,000.00น้ำดื่ม(50.20.23.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102000068476 ยอดน้ำดื่ม 641014207349 บซส.1/2565 01/10/2564 12,000.00 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 64107329750 
3.  ชื่อโครงการ  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตุลาคม – ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 10,000.00 บาท 
5.  ราคากลาง  10,000.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตลุาคม – ธันวาคม 2564 0107559000150 บริษัทดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 
10,000.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0107559000150 บริษัทดิทโต้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

641014246147 บจ.ว. 1/2565 06/10/2564 10,000.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64107326725 
3.  ชื่อโครงการ  จัดซื้อน้ าดื่ม ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 7,500.00 บาท 
5.  ราคากลาง  7,500.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จัดซื้อน้ าดื่ม ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  ร้านยอดน้ าดื่ม 7,500.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1  ร้านยอดน้ าดื่ม 641014246117 บซ.ว. 1/2565 06/10/2564 7,500.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64107179120 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 18,210.00 บาท 
5.  ราคากลาง  18,210.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 3540300298323 นางสาวดารุณี  จิตประสาน 18,210.00 

 
          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 641014136033 บจ.ว.2/2565 06/10/2564 18,210.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64107181770 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 12,040.00 บาท 
5.  ราคากลาง  12,040.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1100800797831 นายวันชัย  แก้วด้วง 12,040.00 

 
          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 641014137714 บจ.ว.3/2565 06/10/2564 12,040.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64107184119 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 9,360.00 บาท 
5.  ราคากลาง  9,360.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1100200140997 นางสาววชิราพร  เครือวงค์ปิง 9,360.00 

 
          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 641014138553 บจ.ว.4/2565 06/10/2564 9,360.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64107226954 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 15,960.00 บาท 
5.  ราคากลาง  15,960.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 3101900769241 นายอนุ  เขียวสอาด 15,960.00 

 
          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 641014169702 บจ.ว.5/2565 06/10/2564 15,960.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64107232089 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 14,000.00 บาท 
5.  ราคากลาง  14,000.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 149070052806 นางสาวจิรารัตน์  สมสวย 14,000.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 149070052806 นางสาวจิรารัตน์  สมสวย 641014173491 บจ.ว.6/2565 06/10/2564 14,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64107192402 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 18,110.00 บาท 
5.  ราคากลาง  18,110.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1560100246731 นางสาวเกศินี  วงศ์ไชย 18,110.00 

 
          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 641014155799 บจ.ว.7/2565 06/10/2564 18,110.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64107189088 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 14,000.00 บาท 
5.  ราคากลาง  14,000.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1560600079035 นางสาวฐิติพร  ไชยศรี 14,000.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1560600079035 นางสาวฐิติพร  ไชยศรี 641014141973 บจ.ว.8/2565 06/10/2564 14,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64107226217 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 14,000.00 บาท 
5.  ราคากลาง  14,000.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 3120100113285 นางสาวเกศินี  กระสา 14,000.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3120100113285 นางสาวเกศินี  กระสา 641014169153 บจ.ว.9/2565 06/10/2564 14,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64107229597 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 20,530.00 บาท 
5.  ราคากลาง  20,530.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1560300182434 นางสาวพรรณรัตน์  ขุนมิน 20,530.00 

 
          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 641014171723 บจ.ว.10/2565 06/10/2564 20,530.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64107230635 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 15,450.00 บาท 
5.  ราคากลาง  15,450.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1449900385670 นางสาวกัตติกา  ไชยค าภา 15,450.00 

 
          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 641014172416 บจ.ว.11/2565 06/10/2564 15,450.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64107227645 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 18,210.00 บาท 
5.  ราคากลาง  18,210.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 3120600111389 นางสาวณัฐณิชา วงษ์ค าภา 18,210.00 

 
          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 641014170432 บจ.ว.12/2565 06/10/2564 18,210.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64107228466 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 12,890.00 บาท 
5.  ราคากลาง  12,890.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1330800002054 นางสาวณัฐณิชา  นวลแสง 12,890.00 

 
          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 641014170960 บจ.ว.13/2565 06/10/2564 12,890.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64107229130 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 12,360.00 บาท 
5.  ราคากลาง  12,360.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1103701083107 นางสาวศศิวรรณ  เสาเสริมศรี 12,360.00 

 
          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 ี 641014171357 บจ.ว.14/2565 06/10/2564 12,360.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64107259900 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 14,500.00 บาท 
5.  ราคากลาง  14,500.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1103700062254 นางสาวกัลยดา  ยิ่งวัฒนไกร 14,500.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1103700062254 นางสาวกัลยดา  ยิ่งวัฒนไกร 641014201025 บจ.ว.15/2565 06/10/2564 14,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64107231202 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 14,500.00 บาท 
5.  ราคากลาง  14,500.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1710500301192 นางสาวกาญจมล  จ าปาสัก 14,500.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1710500301192 นางสาวกาญจมล  จ าปาสัก 641014172855 บจ.ว.16/2565 06/10/2564 14,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64107232810 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 15,380.00 บาท 
5.  ราคากลาง  15,380.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1139900172903 นางสาวสุรางค์  โอนอ่อน 15,380.00 

 
          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 641014174086 บจ.ว.17/2565 06/10/2564 15,380.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 
2.  เลขท่ีโครงการ 64 
3.  ชื่อโครงการ  จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าท่ีเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4.  งบประมาณ 7,500.00 บาท 
5.  ราคากลาง  7,500.00 บาท 
6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ 1180100056145 นางสาวณิชนันทน์  สโมสรสุข 7,500.00 

 
          7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1180100056145 นางสาวณิชนันทน์  สโมสรสุข 641 บจ.ว.18/2565 06/10/2564 7,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

 

 

























































ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107350189

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,630.00 บาท

15,630.00 บาท

3450101209097 นางสาวโสภาวรรณ ธุระกิจ 15,630.00

จัดจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจาก

สมุนไพรและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร ในตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450101209097 นางสาวโสภาวรรณ ธุระกิจ 641014264689 บจ.สมพ.1/2565 07/10/2564 15,630.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107350230

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาสมุนไพร ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

1471100150522 นางสาวมลิณี ถากงตา 12,000.00
จัดจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับ

ทะเบียนตำรับยาสมุนไพร ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1471100150522 นางสาวมลิณี ถากงตา 641014264712 บจ.สมพ.2/2565 07/10/2564 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107350260

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาสมุนไพร ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,380.00 บาท

17,380.00 บาท

3120101732639 นางสาวรุ่งทิวา  ฟองลาที 17,380.00
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับ

ทะเบียนตำรับยาสมุนไพร ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101732639 นางสาวรุ่งทิวา  ฟองลาที 641014264735 บจ.สมพ.3/2565 07/10/2564 17,380.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107350306

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมินคำขอ

ตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข ในตำแหน่ง แพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

1100702119765 นางสาวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง 16,000.00

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับให้คำแนะนำ ตรวจรับคำขอ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรทั้งก่อนลงเลขรับประเมิน

คำขอ ตามบันทึกข้อบกพร่องและตามมติที่เชิญแก้ไข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100702119765 นางสาวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง 641014264756 บจ.สมพ.4/2565 07/10/2564 16,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107350347

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1700400242585 นางสาวขวัญเรือน แสงไข่ 15,000.00

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจาก

สมุนไพรและบันทึกข้อมูลคำขอที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร ในตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400242585 นางสาวขวัญเรือน แสงไข่ 641014264778 บจ.สมพ.5/2565 07/10/2564 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

64117073425

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่นิติกร เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1439900096066 นางสาวภัทร์ธีนันท์ สมภารสิงห์ 15,000.00จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่นิติกร เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นิติกร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1439900096066 นางสาวภัทร์ธีนันท์ สมภารสิงห์ 641114057362 บจ.สมพ.6/2565 07/10/2564 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

64107350444

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่นิติกร เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1409901439145 นางสาวสุจิตราภรณ์ โพธิ์ศรี 15,000.00จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่นิติกร เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นิติกร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1409901439145 นางสาวสุจิตราภรณ์ โพธิ์ศรี 641014266636 บจ.สมพ.7/2565 07/10/2564 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

64107349986

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ประสานงานด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,450.00 บาท

15,450.00 บาท

1640100182855 นายมารุต สีแสง 15,450.00
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ประสานงานด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ใน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1640100182855 นายมารุต สีแสง 641014264507 บจ.สมพ.8/2565 07/10/2564 15,450.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107350027

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน สนับสนุนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1102000770603 นายเอกชัย ศิริผล 15,000.00
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน สนับสนุนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศกองผลิตภัณฑ์

สมุนไพร ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102000770603 นายเอกชัย ศิริผล 641014264561 บจ.สมพ.9/2565 07/10/2564 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

64107350092

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ในตำแหน่ง แพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1779900215623 นางสาวฐิติพร ตันตินิธิพงษ์ 15,000.00
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนา

บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ในตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1779900215623 นางสาวฐิติพร ตันตินิธิพงษ์ 641014264602
บจ.สมพ.

10/2565
07/10/2564 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

64107350129

จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการทั่วไป และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

1909800879960 นางสาวสาธิดา และตี 13,000.00
จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการทั่วไป และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800879960 นางสาวสาธิดา และตี 641014264638
บจ.สมพ.

11/2565
07/10/2564 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

64107350163

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ การจัดทำโครงการและภารกิจการส่งเสริมผู้ประกอบการ ในตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

1103700410210 นางสาววิศัลยา ศรีวิชาการ 16,000.00

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ แผน

ปฏิบัติราชการ การจัดทำโครงการและภารกิจการส่งเสริมผู้ประกอบการ ในตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700410210 นางสาววิศัลยา ศรีวิชาการ 641014264667
บจ.สมพ.

12/2565
07/10/2564 16,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107349849

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ การนัดหมายการประชุม จัดงานรับรอง งานพิธีต่างๆ และงานด้านสิทธิต่างๆ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,380.00 บาท

13,380.00 บาท

1349900331023 นางสาวรัตติยากร พรานไพร 13,380.00
จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ การนัดหมายการประชุม จัด

งานรับรอง งานพิธีต่างๆ และงานด้านสิทธิต่างๆ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1349900331023 นางสาวรัตติยากร พรานไพร 641014264339
บจ.สมพ.

13/2565
07/10/2564 13,380.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107349934

จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ (ครุภัณฑ์) การเบิกจ่ายเงิน ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,500.00 บาท

12,500.00 บาท

1129900139604 นางสาวณัฐสุดา บัวงาม 12,500.00
จัดจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ (ครุภัณฑ์) การเบิกจ่ายเงิน ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900139604 นางสาวณัฐสุดา บัวงาม 641014264436
บจ.สมพ.

14/2565
07/10/2564 12,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117052792

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวงานธุรการ การจัดประชุม สนับสนุนรองรับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3520100415229 นางสาวกานต์นภัส พูลศิริภูวัชร์ 9,000.00

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวงานธุรการ การจัดประชุม สนับสนุนรองรับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ธุรการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3520100415229 นางสาวกานต์นภัส พูลศิริภูวัชร์ 641114056559
บจ.สมพ.

15/2565
07/10/2564 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107349495

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินด้าน Human Resources และปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

1430300192503 นายภาณุวัฒน์ ผลาเลิศ 12,000.00
จัดจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินด้าน Human Resources

และปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1430300192503 นายภาณุวัฒน์ ผลาเลิศ 641014264016
บจ.สมพ.

16/2565
07/10/2564 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107349709

จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน งานสนับสนุนการประชุม รวบรวมข้อมูลและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

1129700013704 นางสาวสิริกร อ่อนวงษ์ 12,000.00

จัดจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดจ้าง การเบิก

จ่ายเงิน งานสนับสนุนการประชุม รวบรวมข้อมูลและติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129700013704 นางสาวสิริกร อ่อนวงษ์ 641014264182
บจ.สมพ.

17/2565
07/10/2564 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107352647

เหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

10,500.00 บาท

10,500.00 บาท

1709700173935 นางสาวอิสริยา กิตติวัฒน์ 10,500.00
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณา

อนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709700173935 นางสาวอิสริยา กิตติวัฒน์ 641014266722
บจ.สมพ.

18/2565
07/10/2564 10,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107352756

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

1102700186327 นางสาวดวงพร ทุมมี 16,000.00
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณา

อนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102700186327 นางสาวดวงพร ทุมมี 641014266831
บจ.สมพ.

19/2565
07/10/2564 16,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107353071

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

1779900089474 นายวิริยะ หงษ์บิน 16,000.00

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการและจัดทำเอกสารเกี่ยว

กับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง นัก

จัดการงานทั่วไป

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1779900089474 นายวิริยะ หงษ์บิน 641014267157
บจ.สมพ.

20/2565
07/10/2564 16,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107353188

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

1411300204863 นางสาวนภาพร แก้วมาตย์ 16,000.00

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการและจัดทำเอกสารเกี่ยว

กับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง นัก

จัดการงานทั่วไป

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1411300204863 นางสาวนภาพร แก้วมาตย์ 641014267244
บจ.สมพ.

21/2565
07/10/2564 16,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107353293

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน บันทึก จัดเก็บคำขอโฆษณา ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับหนังสือราชการและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

1102700366694 นางสาวธิดารัตน์ แสงป้อ 13,000.00

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน บันทึก จัดเก็บคำขอโฆษณา ติดต่อประสานงานเกี่ยว

กับหนังสือราชการและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใน

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102700366694 นางสาวธิดารัตน์ แสงป้อ 641014267327
บจ.สมพ.

22/2565
07/10/2564 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

64107353375

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงานด้านข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

1102900026064 นางสาวอนันตญา น้อยนา 18,000.00
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงานด้านข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการ

อนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102900026064 นางสาวอนันตญา น้อยนา 641014267400
บจ.สมพ.

23/2565
07/10/2564 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

64107353463

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงานด้านข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

5130100034110 นางสาวยูมิ ชินโด๊ะ 15,000.00
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงานด้านข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการ

อนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5130100034110 นางสาวยูมิ ชินโด๊ะ 641014267471
บจ.สมพ.

24/2565
07/10/2564 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

64107353541

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้านการอนุญาตและทำลายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง นิติกร

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1103701454458 นางสาวศิริทิพย์ ทองสมุทร 15,000.00

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์

สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้านการอนุญาตและทำลายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง

นิติกร

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701454458 นางสาวศิริทิพย์ ทองสมุทร 641014267552
บจ.สมพ.

25/2565
07/10/2564 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

64107353786

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/หารือผู้เชี่ยวชาญ/หารือเจ้าหน้าที่และกฎหมายลำดับรองตาม

พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในตำแหน่ง นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

1330300158209 นายชลนที ทองไทย 13,000.00

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

/คณะทำงาน/หารือผู้เชี่ยวชาญ/หารือเจ้าหน้าที่และกฎหมายลำดับรองตาม พรบ.

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในตำแหน่ง นิติกร

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330300158209 นายชลนที ทองไทย 641014267818
บจ.สมพ.

26/2565
07/10/2564 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

64107353828

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้านสถานที่ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,000.00 บาท

17,000.00 บาท

1103701606088 นางสาวเมธีรา ศรีสวัสดิ์ 17,000.00
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.

ศ. 2562 ในด้านสถานที่ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง นิติกร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103701606088 นางสาวเมธีรา ศรีสวัสดิ์ 641014267849
บจ.สมพ.

27/2565
07/10/2564 17,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107353932

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้านการประกอบกิจการและการศึกษาวิจัย ในตำแหน่ง นิติกร

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1103702247961 นางสาวภัทราวดี คัชรินทร์ 15,000.00
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์

สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้านการประกอบกิจการและการศึกษาวิจัย ในตำแหน่ง นิติกร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103702247961 นางสาวภัทราวดี คัชรินทร์ 641014267915
บจ.สมพ.

28/2565
07/10/2564 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

64107352848

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง แพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,700.00 บาท

16,700.00 บาท

1840100347143 นางสาวณฐมน โสดยิ้ม 16,700.00
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า

ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1840100347143 นางสาวณฐมน โสดยิ้ม 641014266948
บจ.สมพ.

29/2565
07/10/2564 16,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107352971

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12,550.00 บาท

12,550.00 บาท

3180500078487 นางสาวสุธาทิพย์ แพ่งสภา 12,550.00
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพิจารณา

อนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3180500078487 นางสาวสุธาทิพย์ แพ่งสภา 641014267048
บจ.สมพ.

30/2565
07/10/2564 12,550.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107353992

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยในศูนย์บ่มเพาะผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการประกอบการ ตามกระบวนการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการประกอบการ

(SOP รหัสเอกสาร P-HB10-1) และคำสั่งกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ 5/2563 กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1100801074352 นางสาวนพรัตน์ ลิมติยะโยธิน 15,000.00

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยในศูนย์บ่มเพาะผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการ

ประกอบการ ตามกระบวนการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการ

ประกอบการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100801074352 นางสาวนพรัตน์ ลิมติยะโยธิน 641014267949
บจ.สมพ.

31/2565
07/10/2564 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

64107350380

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถในการตรวจสถานที่ผลิต/นำเข้า/ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,000.00 บาท

11,000.00 บาท

3120101790574 ส.ต.ณัฐพิศิษฐ์ ทองเผือก 11,000.00
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถในการตรวจสถานที่ผลิต/นำเข้า/ขายผลิตภัณฑ์

สมุนไพร ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101790574 ส.ต.ณัฐพิศิษฐ์ ทองเผือก 641014264817
บจ.สมพ.

32/2565
07/10/2564 11,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127395555

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,000.00 บาท

75,000.00 บาท

0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 75,000.00เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ประจำปีงบประมาณ 25651

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107559000150
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน)
641214323142

บจ.สมพ.

33/2565
14/10/2564 75,000.00 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

64107146376

จ้างจ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการ OSSC ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3120600229720 บงกช เอี่ยมจำรูญ 25,000.00การจ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการ OSSC ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120600229720 บงกช เอี่ยมจำรูญ 641014112740 สนบ.จ 1/2565 06/10/2564 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107146644

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการ OSSC ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3100203543410 ศิรประภา วีรแพทยโกศล 25,000.00การจ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการ OSSC ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100203543410 ศิรประภา วีรแพทยโกศล 641014112948 สนบ.จ 2/2565 06/10/2564 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107146813

จ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3129900131952 ฐิติมาพร สุนทรนันท์ 25,000.00การจ้างปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในหน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชี1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3129900131952 ฐิติมาพร สุนทรนันท์ 641014113080 สนบ.จ 3/2565 06/10/2564 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107146924

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบ ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,870.00 บาท

24,870.00 บาท

3120500029915 จารุวรรณ เจริญทรัพยานันต์ 24,870.00การจ้างปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบ ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120500029915 จารุวรรณ เจริญทรัพยานันต์ 641014113484 สนบ.จ 4/2565 06/10/2564 24,870.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107147063

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการ ossc ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,470.00 บาท

23,470.00 บาท

1129900049796 วัลลยา พันธุโพธิ์ 23,470.00การจ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการ ossc ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900049796 วัลลยา พันธุโพธิ์ 641014113792 สนบ.จ 5/2565 06/10/2564 23,470.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107147774

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการ ossc ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,400.00 บาท

16,400.00 บาท

1101401792208 ลลิต อยู่เย็น 16,400.00การจ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการ ossc ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101401792208 ลลิต อยู่เย็น 641014114486 สนบ.จ 6/2565 06/10/2564 16,400.00 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

64107147864

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการ ossc ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,380.00 บาท

15,380.00 บาท

1100200982955 อรมณี ชาคำสัย 15,380.00การจ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการ ossc ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200982955 อรมณี ชาคำสัย 641014114734 สนบ.จ 7/2565 06/10/2564 15,380.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107148092

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการ ossc ในหน้าที่นักวิชาการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,630.00 บาท

14,630.00 บาท

3100902420317 นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ 14,630.00การจ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการ ossc ในหน้าที่นักวิชาการเผยแพร่1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100902420317 นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ 641014114975 สนบ.จ 8/2565 06/10/2564 14,630.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107148159

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการ ossc ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,540.00 บาท

14,540.00 บาท

1103702180602 ธนัชพร ชาติวงษ์ 14,540.00การจ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการ ossc ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103702180602 ธนัชพร ชาติวงษ์ 641014115907 สนบ.จ 9/2565 06/10/2564 14,540.00 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

64107148189

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการ ossc ในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,540.00 บาท

14,540.00 บาท

1269900153851 ปภาวี พึ่งพินิจ 14,540.00การจ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการ ossc ในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1269900153851 ปภาวี พึ่งพินิจ 641014116655 สนบ.จ 10/2565 06/10/2564 14,540.00 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

64107148226

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการ ossc ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

1102002876018 ไอลดา หรั่งอารี 13,000.00การจ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการ ossc ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102002876018 ไอลดา หรั่งอารี 641014117047 สนบ.จ 11/2565 06/10/2564 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

64107150897

จ้างเหมารับเรื่องเข้าส่งเรื่องออก ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

400,000.00 บาท

400,000.00 บาท

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125558025131
บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง

จำกัด
641014138440 สนบ.จ 12/2565 06/10/2564 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

64107189133

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10,000.00เครื่องถ่ายเอกสาร(44.10.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107559000150
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน)
641014148265 สนบ.จ 13/2565 06/10/2564 10,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117043973

จ้างเหมาบริการในการจัดทำข้อเสนอและคำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมและอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,000.00 บาท

40,000.00 บาท

3102200892440 นายชาพล รัตนพันธุ์ 40,000.00
การจ้างเหมาบริการในการจัดทำข้อเสนอและคำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมและ

อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102200892440 นายชาพล รัตนพันธุ์ 641114239935 สนบ.จ 14/2565 06/10/2564 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

64127023994

จ้างจัดทำข้อเสนอและคำแนะนำที่เกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,000.00 บาท

40,000.00 บาท

5101900005166 นางมาลี จิรวงศ์ศรี 40,000.00การจ้างจัดทำข้อเสนอและคำแนะนำที่เกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลอาหาร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5101900005166 นางมาลี จิรวงศ์ศรี 641214027307 สนบ.จ 15/2565 06/10/2564 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

64107285505

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,830.00 บาท

15,830.00 บาท

1601200104997 นางสาวสุดารัตน์  น้ำจันทร์ 15,830.00ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1601200104997 นางสาวสุดารัตน์  น้ำจันทร์ 641014215487 สนบ.จ.16/2565 07/10/2564 15,830.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107285514

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่เภสัชกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3101501277484 นายกิตติ  สุคันโธ 25,000.00ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่เภสัชกร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101501277484 นายกิตติ  สุคันโธ 641014215493 สนบ.จ.17/2565 07/10/2564 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107285507

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่เภสัชกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

1100200727955 นายสุชาติ  อร่ามเมลืองศรี 25,000.00ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่เภสัชกร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200727955 นายสุชาติ  อร่ามเมลืองศรี 641014215490 สนบ.จ.18/2565 07/10/2564 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107171965

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการ ในหน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,900.00 บาท

24,900.00 บาท

3120100068999 นางสาวสตพร  คงผึ้ง 24,900.00จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร ในหน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชี1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100068999 นางสาวสตพร  คงผึ้ง 641014129607 สนบ.จ.19/2565 07/10/2564 24,900.00 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

64107175349

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร ในหน้าที่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,470.00 บาท

12,470.00 บาท

3100504265133 นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดศรี 12,470.00
ปฎิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100504265133 นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดศรี 641014134031 สนบ.จ.20/2565 07/10/2564 12,470.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107178723

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,600.00 บาท

11,600.00 บาท

1729900176229 นายฉัตรชัย  อินทร์ทอง 11,600.00ปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร ในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1729900176229 นายฉัตรชัย  อินทร์ทอง 641014134217 สนบ.จ.21/2565 07/10/2564 11,600.00 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

64107276436

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเตล็ด ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

1939900020341 นางสาวชยาภา  ไชยศรี 25,000.00
ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเตล็ด ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1939900020341 นางสาวชยาภา  ไชยศรี 641014208867 สนบ.จ.22/2565 07/10/2564 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107278865

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

1939900145011 นางสาวศุภวรรณ  เรืองพุฒ 25,000.00ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1939900145011 นางสาวศุภวรรณ  เรืองพุฒ 641014210660 สนบ.จ.23/2565 07/10/2564 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107280779

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,775.00 บาท

16,775.00 บาท

3110100924798 นางสาวสิริเพ็ญ  ทองเพ็ชร 16,775.00ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3110100924798 นางสาวสิริเพ็ญ  ทองเพ็ชร 641014211887 สนบ.จ.24/2565 07/10/2564 16,775.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107284998

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

1529900673615 นางสาวนันณภัชสรณ์  กามะ 25,000.00
ปฏิบัติงานกลุ่มให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900673615 นางสาวนันณภัชสรณ์  กามะ 641014214986 สนบ.จ.25/2565 07/10/2564 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107285049

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มให้ปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ในหน้าที่นักวิชาการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,900.00 บาท

15,900.00 บาท

1102002213230 นางสาวนันทิชา  โสมนัส 15,900.00
ปฏิบัติงานกลุ่มให้ปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ในหน้าที่นักวิชาการอาหารและ

ยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102002213230 นางสาวนันทิชา  โสมนัส 641014215022 สนบ.จ.26/2565 07/10/2564 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

64107285347

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,930.00 บาท

13,930.00 บาท

1103702411469 นางสาวปณิตา  พันธ์ทอง 13,930.00
ปฏิบัติงานกลุ่มให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103702411469 นางสาวปณิตา  พันธ์ทอง 641014215355 สนบ.จ.27/2565 07/10/2564 13,930.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107285408

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,930.00 บาท

13,930.00 บาท

1199900474110 นายกิตจ์ณุพงษ์  เฉลยศิลป์ 13,930.00
ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1199900474110 นายกิตจ์ณุพงษ์  เฉลยศิลป์ 641014215383 สนบ.จ.28/2565 07/10/2564 13,930.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107285446

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

1129900176593 นางสาวชนาภรณ์  เดชคง 18,000.00
ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129900176593 นางสาวชนาภรณ์  เดชคง 641014215419 สนบ.จ.29/2565 07/10/2564 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

64107285466

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,050.00 บาท

16,050.00 บาท

1909900252896 นางสาวรมณีย์  คังฆะสุวรรณ 16,050.00ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909900252896 นางสาวรมณีย์  คังฆะสุวรรณ 641014215440 สนบ.จ.30/2565 07/10/2564 16,050.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64107285498

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,800.00 บาท

15,800.00 บาท

1239900115321 นางสาวพุทธพร  กนกอังกูร 15,800.00
ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1239900115321 นางสาวพุทธพร  กนกอังกูร 641014215481 สนบ.จ.31/2565 07/10/2564 15,800.00 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

64107285501

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,930.00 บาท

13,930.00 บาท

1100200926443 นางสาวชวิศา  พยัคฆพันธ์ 13,930.00ปฏิบัติงานกลุ่มให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ในหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200926443 นางสาวชวิศา  พยัคฆพันธ์ 641014215484 สนบ.จ.32/2565 07/10/2564 13,930.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64117061374

จ้างปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในหน้าที่เภสัชกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3639800096182 นางพรนรี  กิตติวรรณโชติ 25,000.00ปฏิบัติงานกลุ่มบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหน้าที่เภสัชกร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3639800096182 นางพรนรี  กิตติวรรณโชติ 641114047885 สนบ.จ.33/2565 07/10/2564 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64127036600

ซื้อน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

3102000068476 ยอดน้ำดื่ม 45,000.00น้ำดื่ม(50.20.23.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102000068476 ยอดน้ำดื่ม 641214410418 สนบ.ซ 1/2565 06/10/2564 45,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก






























	
	บจด.1.1
	บจด.10
	บจด.11
	บจด.12
	บจด.13
	บจด.14
	บจด.15
	บจด.16
	บจด.17
	บจด.18
	บจด.19
	บจด.2.1
	บจด.20
	บจด.21
	บจด.22
	บจด.23
	บจด.24
	บจด.25
	บจด.26
	บจด.27
	บจด.28
	บจด.29
	บจด.3.1
	บจด.30
	บจด.31
	บจด.32
	บจด.33
	บจด.34
	บจด.35
	บจด.36
	บจด.37
	บจด.38
	บจด.39
	บจด.4
	บจด.40
	บจด.41
	บจด.42
	บจด.43
	บจด.44
	บจด.45
	บจด.46
	บจด.47
	บจด.48
	บจด.49
	บจด.5
	บจด.50
	บจด.51
	บจด.52
	บจด.53
	บจด.54
	บจด.55
	บจด.56
	บจด.57
	บจด.58
	บจด.59
	บจด.6
	บจด.60
	บจด.61
	บจด.62
	บจด.63
	บจด.64
	บจด.65
	บจด.7
	บจด.8
	บจด.9


