
ราคาทีเ่สนอ

เลขประจ าตัว เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังจ้าง ใบสังจ้าง

ไมม่ผีลการด าเนนิงานจัดซ้ือจัดจ้างภายในเดือนกรกฎาคม 2564

หมายเหต ุ: วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

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

2. เลขที่โครงการ  ......................................-.........................................................................................................................................

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

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

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

เหตุผลทีคั่ดเลือก

ไมม่ผีลการด าเนนิงานจัดซ้ือจัดจ้างภายในเดือนกรกฎาคม 2564

ล าดับ ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา



ราคาทีเ่สนอ
3,081.60 บาท

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

1 3100400789039 ร้านกจิทวีทรัพย์ สธ 1014/276 16/07/2564  3,081.60 บาท ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลือก

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน        ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เลขที่โครงการ    - 
3. ชื่อโครงการ       -
4. งบประมาณ      3,081.60 บาท
5. ราคากลาง       3,081.60 บาท

ร้านกิจทวีทรัพย์ 3100400789039 ร้านกิจทวีทรัพย์

หมายเหต ุ: วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ต่ ากว่า 5,000 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายชือ่ผู้เสนอราคาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ
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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64067022824

จ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture  EA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000,000.00 บาท

5,000,000.00 บาท

0994000160097 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5,000,000.00
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture  EA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000160097
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี
640807000119 46/2564 27/07/2564 4,900,000.00 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

64097064543

จ้างปรับปรุงสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

426,074.00 บาท

426,074.00 บาท

0123554007802 พี.เค. เมนทิแนนซ์ ออฟ อิเล็คทริคัล ซิสเต็ม 426,074.00จ้างปรับปรุงสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0123554007802
พี.เค. เมนทิแนนซ์ ออฟ อิเล็คทริคัล

ซิสเต็ม
640914053443

บจ.กยผ.

03/2564
21/07/2564 426,074.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64077301746

จ้างพิมพ์สติกเกอร์ผู้ป่วยแพ้ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

58,911.40 บาท

58,911.40 บาท

010354900579
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์
อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์

58,911.40จ้างพิมพ์สติกเกอร์ผู้ป่วยแพ้ยา1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01035490

05791

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สำนักพิมพ์อักษรกราฟ
ฟิคแอนด์ดีไซน์

64071427
8576

บจ.กยผ.
183/64

19/07/2
564

58,911.40
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087408865

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,417.80 บาท

13,417.80 บาท

010356100663
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุ ก๊อปปี้ 1995 13,417.80จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01035610

06638
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุ
ก๊อปปี้ 1995

64081433
6393

บจ.กยผ.
186/64

30/07/2
564

13,417.80
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64077010451

จ้างแก้ไขคลิปวีดีโอเพื่อเผยแพร่ทิศทางองค์การ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,590.00 บาท

39,590.00 บาท

012555500734
4

บริษัท เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายแอน
ด์เซอร์วิส จำกัด

39,590.00จ้างแก้ไขคลิปวีดีโอ เพื่อเผยแพร่ทิศทางองค์การ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01255550

07344

บริษัท เอส.ดี.พี.12
ซัพพลายแอน
ด์เซอร์วิส จำกัด

64071402
1927

บจ.กยผ.
180/64

01/07/2
564

39,590.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087087462

จ้างใช้บริการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

221,490.00 บาท

221,490.00 บาท

0105535089736 บริษัท โกลด์มาร์กเทค จำกัด 221,490.00จ้างใช้บริการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับประชุมทางไกล (Zoom Meeting)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105535089736 บริษัท โกลด์มาร์กเทค จำกัด 640814072646 บจ.กยผ.181/64 02/07/2564 221,490.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64077129301

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ต่อสภาผู้แทนราษฎร (เพิ่มเติม) และเอกสารประกอบการชี้แจง (แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,076.36 บาท

8,076.36 บาท

010356100663
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุ ก๊อปปี้ 1995 8,076.36

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจง
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อสภาผู้แทนราษฎร
(เพิ่มเติม) และเอกสารประกอบการชี้แจงฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01035610

06638
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุ
ก๊อปปี้ 1995

64071411
8321

บจ.กยผ.
182/64

08/07/2
564

8,076.36
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64077380591

จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

371090058596
8

นางกุลนาถ ปทุมสูติ 50,000.00
จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
37109005

85968
นางกุลนาถ ปทุมสูติ

64071433
0721

บจ.กยผ.
184/64

22/07/2
564

50,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ราคาที่เสนอ

1,348.30

เลขประจําตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทําสัญญา/

ผูเสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซื้อ ใบสังซื้อ

1 103561006638 หจก. วสุกอปป 1995 บจ.กยผ.187/64 30-ก.ค.-64 1,348.30 สงมอบงานครบถวน เปนผูมีคุณสมบัติตามทีเงือนไข

กําหนด

หมายเหตุ : วงเงินจัดซื้อ/จัดจาง ต่ํากวา 5,000 บาท

7. ผูที่ไดรับการคัดเลือก ไดแก

ลําดับ ชื่อผูขาย จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายชื่อผูเสนอราคา

หจก. วสุกอปป 1995 103561006638 หจก. วสุกอปป 1995

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน        สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เลขที่โครงการ   -

3. ชื่อโครงการ     จางถายเอกสารและเขาเลมแผนกํากับติดตามและประเมินผลฯป2564

4. งบประมาณ     1,348.30                                                                                      บาท

5. ราคากลาง       1,348.30                                                                                     บาท



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

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ - - -  7.ผูท่ีไดรับการคัดเลือก ไดแก  
ลําดับ เลขประจําตัว 

ผูเสียภาษีอากร ชื่อผูขาย เลขคุมสัญญา 
ในรบบ e-GP เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ วันท่ีทําสัญญา/ 
ใบสั่งซ้ือ จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก 1 - - - - - - - -  



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

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ - - -  7.ผูท่ีไดรับการคัดเลือก ไดแก  
ลําดับ เลขประจําตัว 

ผูเสียภาษีอากร ชื่อผูขาย เลขคุมสัญญา 
ในรบบ e-GP เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งจาง วันท่ีทําสัญญา/ 
ใบสั่งจาง จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก - - - - - - - - -  



ราคาทีเ่สนอ

60,000.00

เลขประจ าตวั เลขคุมสัญญา เลขทีส่ัญญา/ วันทีท่ าสัญญา/

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสังซ้ือ ใบสังซ้ือ

1 1103702007102 น.ส.สิรินพร  ศรีวนิชย์ 640714293897 บจ.พ.181/2564 2/7/2564 60,000.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ก.ค.64 - ก.ย.64 
(น.ส.สิรินพร  ศรีวนิชย)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1103702007102 น.ส.สิรินพร  ศรีวนิชย์

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก

5. ราคากลาง        60,000.00  บาท

6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขที่โครงการ    64077361058

3. ชือ่โครงการ       จ้างบคุคลภายนอกมาปฏบิติังานของส่วนราชการ ก.ค.64 - ก.ย.64 (น.ส.สิรินพร  ศรีวนชิย)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ       60,000.00  บาท



ราคาทีเ่สนอ
3,650.00

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

1 3100400789021 ร้าน จ.ชืน่พาณิชย์ - บจ.พ.182/2564 7/7/2564 3,650.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

 

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน          ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. เลขที่โครงการ     -
3. ชือ่โครงการ       จ้างท าตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ       3,650.00  บาท
5. ราคากลาง        3,650.00  บาท
6. รายชือ่ผู้เสนอราคา มดัีงนี้

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร รายชือ่ผู้เสนอราคา

หมายเหตุ : วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท

จ้างท าตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3100400789021 ร้าน จ.ชืน่พาณิชย์

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดบั ชือ่ผู้ขาย จ านวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลือก
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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64077537249

จ้างเปลี่ยนกุญแจประตูและซ่อมประตูหน้าต่างของด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,200.00 บาท

13,200.00 บาท

3909900783481 ร้าน น้อยรุ่งเรือง กระจกอลูมิเนียม 13,200.00เปลี่ยนกุญแจประตูและซ่อมประตูหน้าต่างของด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3909900783481 ร้าน น้อยรุ่งเรือง กระจกอลูมิเนียม 640714441465 บจด.240/64 08/07/2564 13,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64077373102

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,000.00 บาท

80,000.00 บาท

010552201185
7

บริษัทไทยพัฒนาครุภัณฑ์จำกัด 80,000.00

ชุดโต๊ะทำงาน(56.11.17.01 )  ฝากั้น/ฉากกั้น
(Partitions)(56.10.15.10 )  ฉากกั้น
(56.11.16.00 )  ขาตั้ง(56.10.15.01 )  และ เสา
(30.10.29.00 )

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055220

11857
บริษัทไทยพัฒนา
ครุภัณฑ์จำกัด

64081442
0032

บซด.
20/64

27/07/2
564

80,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64067424327 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 40,740.00 บาท 

5. ราคากลาง 13,580.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
งานจ้างเหมาปฏิบตัิงานของกลุ่มสารสนเทศ จ านวน ๘ รายการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวม ๓ งวด 

1330400431101 นางสาว สุธิดา  บุตทะนา 40,740.00 

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 640614388449 
บจ.พศ. 

125/2564 
28/06/2564 40,740.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64067444504 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาปฏบิัติงานของกลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบรโิภค จ านวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 35,100.00 บาท 

5. ราคากลาง 11,700.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
งานจ้างเหมาปฏิบตัิงานของกลุ่มพฒันาพฤติกรรมการบรโิภค จ านวน ๑๐ รายการ 

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวม ๓ งวด 
1400900230155 นางสาว อารียา  โกสลิา 35,100.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1400900230155 นางสาว อารียา  โกสลิา 640614388889 
บจ.พศ. 

126/2564 
28/06/2564 35,100.00 ส่งงานตามก าหนด เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. เลขท่ีโครงการ 64067560683 

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาด าเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมลูข่าวสารภายในองค์กรของ อย. โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ 350,000.00 บาท 

5. ราคากลาง 350,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 
งานจ้างเหมาด าเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารภายใน 

องค์กรของ อย. 
0145563001902 บริษัท ใจดี มีเดีย 149 จ ากัด 350,000.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 

ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ 
จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0145563001902 บริษัท ใจดี มีเดีย 149 จ ากัด 640714007781 
บจ.พศ. 

127/2564 
01/07/2564 350,000.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน 

2. เลขท่ีโครงการ 

3. ช่ือโครงการ 

4. งบประมาณ 

5. ราคากลาง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

64077157807 

ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

61,920.00 บาท 

61,920.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี ้

 รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 การซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ รวม ๑๒ รายการ 0123551006121 กัญภร เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 61,920.00 

7. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ได้แก ่

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีท าสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0123551006121 กัญภร เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 640714176222 บซ.พศ.11/2564 15/07/2564 61,920.00 จัดท าสญัญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64077385651

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านการเจ้าหน้าที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,000.00 บาท

33,000.00 บาท

1800200001532 นางสาวชุติมา  คันธิก 45,000.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานด้านการเจ้าหน้าที่ฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800200001532 นางสาวชุติมา  คันธิก 640714389672 คบจ.51/2564 12/07/2564 33,000.00 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

64077538861

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,000.00 บาท

14,000.00 บาท

3760100394262 นางสาวไพรินทร์  โสภณ 14,000.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3760100394262 นางสาวไพรินทร์  โสภณ 640814056037 คบ.จ.59/2564 27/07/2564 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

64087088610

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำคู่มือการใช้งานสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,000.00 บาท

14,000.00 บาท

1800200001532 นางสาวชุติมา  คันธิก 14,000.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำคู่มือการใช้งวงานด้านสารบรรณ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800200001532 นางสาวชุติมา  คันธิก 640814073089 คบ.จ53/2564 27/07/2564 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

64087095507

จ้างรายงานขอจ้างจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลสถานประกอบการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,000.00 บาท

14,000.00 บาท

3120101108234 นางสาวธีมานันท์  ธีมานันท์ 14,000.00รายงานขอจ้างจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลสถานประกอบการฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120101108234 นางสาวธีมานันท์  ธีมานันท์ 640814078130 คบ.จ58/2564 29/07/2564 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

64087096554

จ้างรายงานขออนุมัติจ้าทำคู่มือการเงินงบประมาณทั่วไปฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,000.00 บาท

14,000.00 บาท

1309801295142 นางสาวนวพรพรรณ  บุญแท้ 14,000.00รายวงานขออนุมัติจ้างจัดทำคู่มือการเงินงบประมาณทั่วไปฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309801295142 นางสาวนวพรพรรณ  บุญแท้ 640814079184 คบ.จ60/2564 29/07/2564 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

64087091042

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำคู่มือและขั้นตอนการทำยันทึกอนุมัติเดินทางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,000.00 บาท

14,000.00 บาท

3129900227445 oนางสาวประภาพร  แป้นกลม 14,000.00รายงานอนุมัติจ้างจัดทำคู่มือและขั้นตอนการทำอนุมัติเดินทางฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3129900227445 oนางสาวประภาพร  แป้นกลม 640814077568 คบ.จ54/2564 27/07/2564 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

64077534225

จ้างจ้างจัดทำคู่้มือเอกสารจัดแนวทางการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,000.00 บาท

14,000.00 บาท

3100203228263 นางสาวพิไลพร  อ่ำอ่อน 14,000.00จ้างจัดทำคู่มือเอกสารจัดแนวทางการดำเนินงานสถานทีี่ทำงานน่าอยู่1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100203228263 นางสาวพิไลพร  อ่ำอ่อน 640714438771 คบ.จ52/2564 30/07/2564 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

64077340370

จ้างรายรานขออนุมัติจ้างจัดทำงานวิเคราะห์สารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

1310300212424 นางสาวมาลีรัตน์  น้ำคำ 45,000.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานวิเคราะห์สารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1310300212424 นางสาวมาลีรัตน์  น้ำคำ 640814085759 คบ.จ50/2564 12/07/2564 45,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087097655

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำข้อมูลเครือข่ายการดำเนินงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,000.00 บาท

28,000.00 บาท

1779800051483 นางสาวระวีวรรณ  ปรานพรม 28,000.00รายงานขออนุมัติจ้างทำข้อมูลเครือข่ายการดำเนินงานฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1779800051483 นางสาวระวีวรรณ  ปรานพรม 640814088488 คบ.จ55/2564 04/08/2564 28,000.00 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

64087087273

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานปรับปรุงฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,000.00 บาท

14,000.00 บาท

3120600821386 นางสาวอรอุมา  สีอ่อน 14,000.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานปรับปรุงฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนแบละเรื่องเฝ้าระวังฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120600821386 นางสาวอรอุมา  สีอ่อน 640814073584 คบ.จ57/2564 29/07/2564 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

64077340370

จ้างรายรานขออนุมัติจ้างจัดทำงานวิเคราะห์สารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

1310300212424 นางสาวมาลีรัตน์  น้ำคำ 45,000.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานวิเคราะห์สารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1310300212424 นางสาวมาลีรัตน์  น้ำคำ 640814085759 คบ.จ50/2564 12/07/2564 45,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64077385675

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานสารบรรณฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

1129901599447 นายเอกลักษณ์  กองเทพ 30,000.00รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำงานสารบรรณ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1129901599447 นายเอกลักษณ์  กองเทพ 640714391028 คบ.จ49/2564 12/07/2564 30,000.00 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

64077339445

จ้างรายงานขออนุมัคตืชิจ้างจัดทำงานวิเคราาะสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

1100201349083 นางสาวจิราภัทร  บุณณะ 45,000.00รายนงานขออนุใัติจ้างจัดทำงานวิเคราะห์สารสนเทศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100201349083 นางสาวจิราภัทร  บุณณะ 640714373192 คบ.จ48/2564 12/07/2564 45,000.00 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

64077458928

จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์กฎหมายเครื่องสำอาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

3420500317403 ดับเบิ้ลยู.ที. ก็อปปี้ เซ็นเตอร์ 50,000.00การจ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์กฎหมายเครื่องสำอาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3420500317403 ดับเบิ้ลยู.ที. ก็อปปี้ เซ็นเตอร์ 640714453192 บจส.186/2564 14/07/2564 50,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64067516719

จ้างแปลเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,770.00 บาท

11,770.00 บาท

0105553059258 บริษัท เวิลด์ไวด์ทรานสเลชั่นบายสุภัชชา จำกัด 11,770.00จ้างแปลเอกสาร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105553059258
บริษัท เวิลด์ไวด์ทรานสเลชั่นบาย

สุภัชชา จำกัด
640714162706 บจ.ว.90/2564 01/07/2564 11,770.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 

1.. หน่วยงาน  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 

2.  เลขที่โครงการ - 

3.  ชื่อโครงการ  จ้างเปลี่ยนมอเตอร์ เครื่องปรับอากาศ 

4.  งบประมาณ 4,066.00       บาท 

5.  ราคากลาง  4,066.00 บาท 

6.  รายชื่อผู้เสนอราคา   มีดังนี้ 
รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
จ้างเปลี่ยนมอเตอร์ 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 4,066.00 

 

          7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-Gp 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำสัญญา/
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส - บจ.ว.91/2564 13 กค.64 4,066.00 ส่งมอบงานครบ
สมบูรณ์ 

ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 











ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64077067107

จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

177990021562
3

นางสาวฐิติพร ตันตินิธิพงษ์ 45,000.00
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการ
ดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลัก
แห่งชาติด้านสมุนไพร

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
17799002

15623
นางสาวฐิติพร ตันตินิธิ
พงษ์

64071405
5567

บจ.สมพ.
162/256

4

05/07/2
564

45,000.00
ส่งงานตาม

กำหนด
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64077065751

จ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ การจัดทำโครงการและภารกิจการส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,000.00 บาท

54,000.00 บาท

110370041021
0

นางสาววิศัลยา ศรีวิชาการ 54,000.00
จ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ
คำของบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ การจัดทำ
โครงการและภารกิจการส่งเสริมผู้ประกอบการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
11037004

10210
นางสาววิศัลยา ศรี
วิชาการ

64071405
4558

บจ.สมพ.
163/256

4

05/07/2
564

54,000.00
ส่งงานตาม

กำหนด
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64077064825

จ้างดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้านสถานที่และคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,000.00 บาท

54,000.00 บาท

110370160608
8

นางสาวเมธีรา ศรีสวัสดิ์ 54,000.00
ดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้านสถานที่และคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
11037016

06088
นางสาวเมธีรา ศรี
สวัสดิ์

64071405
3813

บจ.สมพ.
164/256

4

05/07/2
564

54,000.00
ส่งงานตาม

กำหนด
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64077063167

จ้างดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้านการประกอบกิจการและการศึกษาวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

110370224796
1

นางสาวภัทราวดี คัชรินทร์ 45,000.00
จ้างดำเนินงานด้านกฎหมายที่ออกตามพรบ.
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในด้านการประกอบ
กิจการและการศึกษาวิจัย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
11037022

47961
นางสาวภัทราวดี
คัชรินทร์

64071405
2864

บจ.สมพ.
165/256

4

05/07/2
564

45,000.00
ส่งงานตาม

กำหนด
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64077449150

จ้างปฏิบัติงานเพื่อตรวจประเมินคำขอการอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
55,380.00 บาท

55,380.00 บาท

190980061717
5

นายอัฐขะวิญ ชุติจิรัฐิติกาล 55,380.00

จ้างปฏิบัติงานเพื่อตรวจประเมินคำขอการอนุญาตให้
ประกอบกิจการผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
19098006

17175
นายอัฐขะวิญ ชุติ
จิรัฐิติกาล

64071436
6097

บจ.สมพ.
166/256

4

05/07/2
564

55,380.00
ส่งงานตาม

กำหนด
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087355725

จ้างสำหรับการดำเนินการจัดทำการประชาสัมพันธ์การจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

110080072111
7

นาย วีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร 30,000.00
จ้างสำหรับการดำเนินการจัดทำการประชาสัมพันธ์
การจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
11008007

21117
นาย วีรทัศน์ อิงค
ภัทรางกูร

64081428
7640

บจ.สมพ.
167/256

4

15/07/2
564

30,000.00
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64087120903

จ้างทบทวนทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อวางแนวทางสำหรับการให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
200,000.00 บาท

200,000.00 บาท

099400015907
2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200,000.00

จ้างทบทวนทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มี
แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อวางแนวทางสำหรับ
การให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้
ประกอบการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09940001

59072
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

64081409
8480

บจ.สมพ.
168/256

4

29/07/2
564

200,000.0
0

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64077277375

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,000.00 บาท

90,000.00 บาท

1103100463428 นายวินวิทย์  จิรดิลก 90,000.00จัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103100463428 นายวินวิทย์  จิรดิลก 640714225341
สนบ.จ.

178/2564
01/07/2564 90,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64077285918

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

1100702418061 นายสุรเชษฐ์  แซ่ล้อ 25,000.00จัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100702418061 นายสุรเชษฐ์  แซ่ล้อ 640714231964
สนบ.จ.

179/2564
01/07/2564 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

64077279529

จ้างจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,000.00 บาท

96,000.00 บาท

1100200727955 นายสุชาติ  อร่ามเมลืองศรี 96,000.00จัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล และทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200727955 นายสุชาติ  อร่ามเมลืองศรี 640714226806
สนบ.จ.

180/2564
01/07/2564 96,000.00 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

64077354675

จ้างปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องเข้า ส่งเรื่องออก ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและสร้างมาตรฐานงานบริการ (ISO) ในช่วงสถานการณ์โควิดระลอก 3

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
400,000.00 บาท

400,000.00 บาท

0125558025131 บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด 400,000.00

การจ้างปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องเข้า ส่งเรื่องออก ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสร้างมาตรฐานงานบริการ (ISO) ในช่วงสถานการณ์โควิดระลอก

3

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125558025131
บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง

จำกัด
640714305625

สนบ.จ

181/2564
02/07/2564 400,000.00 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

64077337974

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44,940.00 บาท

44,940.00 บาท

3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 44,940.00ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100700758678 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 640714438666
สนบ.จ

182/2564
02/07/2564 44,940.00 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

64077336570

จ้างซ่อมเก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,407.00 บาท

96,407.00 บาท

0125543008553
บริษัท ยูโร เอเชีย เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ออฟฟิศ แชร์

คอมโพเน้นท์ จำกัด
96,407.00ซ่อมเก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125543008553

บริษัท ยูโร เอเชีย เฟอร์นิเจอร์ แอ

นด์ ออฟฟิศ แชร์ คอมโพเน้นท์

จำกัด

640714314402
สนบ.จ

183/2564
02/07/2564 96,407.00 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

64077338723

จ้างจัดพื้นที่และย้ายของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00 บาท

3,000.00 บาท

1101401792208 ลลิต อยู่เย็น 3,000.00การจ้างจัดพื้นที่และย้ายของ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101401792208 ลลิต อยู่เย็น 640714438088
สนบ.จ

184/2564
02/07/2564 3,000.00 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

64077533735

จ้างเหมาบริการรับเรื่องเข้า ส่งเรื่องออกที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิดระลอกที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

486,000.00 บาท

486,000.00 บาท

0125558025131 บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด 486,000.00
การจ้างรับเรื่องเข้า ส่งเรื่องออกที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพในช่วง

สถานการณ์โควิดระลอกที่ 3
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125558025131
บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง

จำกัด
640714436986

สนบ.จ

185/2564
02/07/2564 486,000.00 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

64077349013

จ้างสำรวจวิเคราะห์ความต้องการงานบริการของศูนย์ ossc โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

380,000.00 บาท

380,000.00 บาท

0125560011460
บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์แกไนซ์เซอร์

จำกัด
380,000.00การจ้างสำรวจวิเคราะห์ความต้องการงานบริการของศูนย์ ossc1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125560011460
บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อีเว้นท์ แอนด์

ออร์แกไนซ์เซอร์ จำกัด
640714285317

สนบ.จ

186/2564
02/07/2564 380,000.00 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

64087019822

จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

735.00 บาท

735.00 บาท

3100400789021 จ.ชื่นพาณิชย์ 735.00ตรายางสำหรับประทับ(60.12.17.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100400789021 จ.ชื่นพาณิชย์ 640814174562
สนบ.จ

187/2564
16/07/2564 735.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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