
แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ หมายเหตุที่คัดเลอืกเลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ซ้ือหรือจา้ง รายชื่อ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จัดซ้ือเคร่ืองจัดล าดับบตัรคิว 1,107,300.-บาท 1,107,236.-บาท สอบราคา บริษทั เพาเวอร์เมติค จ ากดั 1,100,000.-บาท หจก. อนัดามนัพฒันา เนื่องจากเสนอราคา สซ.เลขที่ 2/2559
อตัโนมติั จ านวน 1 ระบบ บริษทั อนิฟนิทิ เทคโนโลยี 1,080,700.-บาท ต่ าสุด ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2558
จ านวน 1 รายการ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั

หจก. อนัดามนัพฒันา 824,000.-บาท

2 จ้างผลิตและจัดส่งปา้ยรับรอง 450,000.-บาท 450,000.-บาท สอบราคา บริษทั โปรแอด็ กรุ๊ป 298,530.-บาท บริษทั โปรแอด็ กรุ๊ป เนื่องจากเสนอราคา สจ.เลขที่ 14/2559 
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน บริษทั ธนสารอนิเตอร์ 354,000.-บาท ต่ าสุด ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2558
โรงเรียน อย.นอ้ย ระดับดีเยี่ยม กรุ๊ป จ ากดั
ปงีบประมาณ 2559 บริษทั มาโอ อมิเมจ จ ากดั 369,000.-บาท

บริษทั เอเอสวี อนิเตอร์ 420,000.-บาท
กรุ๊ป จ ากดั

3 ซ้ือและติดต้ังเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 40,494,200.-บาท 40,494,200.-บาท e-bidding บริษทั ซีเอส ล็อกซอนิโฟ 38,470,000.-บาท บริษทั ซีเอส ล็อกซอนิโฟ เปน็ผู้เสนอราคา สซ.เลขที่ 3/2559 

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่  1 มนีาคม  2559  

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
ผู้เสนอราคา



อปุกรณ์การประมวลผลระบบ จ ากดั จ ากดั เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2558
คอมพวิเตอร์ ซ่ึงเปน็ผลิตภณัฑ์
ของระบบเครือข่ายในโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
คอมพวิเตอร์และเครือข่าย
ของส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา

4 จ้างบ ารุงรักษาอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 2,000,000.-บาท 2,000,000.-บาท สอบราคา บริษทั ฟวิชั่น โซลูชั่น จ ากดั 1,893,390.-บาท บริษทั ฟวิชั่น โซลูชั่น จ ากดั เนื่องจากมผู้ีเสนอ สจ.เลขที่ 20/2559 
แมข่่าย (Physical Machine) ของ ราคารายเดียวและ ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2558
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและ เปน็ผู้ผ่านคุณสมบติั
ยา ประจ าปงีบประมาณ 2559 ครบถ้วนตามเง่ือนไข

ข้อก าหนดของส านกั
งานฯ 

5 จ้างบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 2,000,000.-บาท 2,000,000.-บาท พเิศษ บริษทั ฟวิชั่น โซลูชั่น จ ากดั 1,924,840.-บาท บริษทั ฟวิชั่น โซลูชั่น จ ากดั เปน็ผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 21/2559 
ของส านกังานคณะกรรมการอาหาร เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2558
และยาประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2559

6 จ้างผลิตและเผยแพร่ละครส้ันหรือ 2,500,000.-บาท 2,486,323.-บาท e-bidding บริษทั โนวาอนิเตอร์แอด็ 2,166,750.-บาท บริษทั โนวาอนิเตอร์แอด็ เนื่องจากมคุีณสมบติั สจ.เลขที่ 24/2559 
สารคดีส้ันทางสถานโีทรทศันแ์ละ จ ากดั จ ากดั ครบถ้วนตามเง่ือนไข ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2558



สถานวีิทยุกระจายเสียง ประจ าปี บริษทั นาราซีซเทม็ จ ากดั 2,239,512.-บาท ข้อก าหนดของส านกั
งบประมาณ 2559 บริษทั อมิเมจ โซลูชั่น จ ากดั2,127,600.84 บาท งานฯ และเปน็ผู้ที่ได้

บริษทั ไวส์วิชั่น จ ากดั 1,735,000.-บาท คะแนนสูงสุดและ
บริษทั บรอดคาซทไ์ทย 2,273,000.-บาท ราคาที่เสนอต่ ากว่า

เทเลวิชั่น จ ากดั เงินงบประมาณ
บริษทั ซี.เอ.อนิโฟ มเีดีย 2,150,000.-บาท

จ ากดั
บริษทั ซน ซน จ ากดั 2,208,408.-บาท

7 จ้างโครงการ อย.นอ้ย 3,300,000.-บาท 3,300,000.-บาท e-bidding บริษทั โนวาอนิเตอร์ แอด็ 3,216,420.-บาท บริษทั โนวาอนิเตอร์ แอด็ เนื่องจากมคุีณสมบติั สจ.เลขที่ 25/2559 
ประจ าปงีบประมาณ 2559 จ ากดั จ ากดั ครบถ้วนตามเง่ือนไข ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2558

บริษทั นาราซีซเทม็ จ ากดั 3,236,000.-บาท ข้อก าหนดของส านกั
บริษทั เอเอสวี อนิเตอร์ 2,996,000.-บาท งานฯ และเปน็ผู้ที่ได้

กรุ๊ป จ ากดั คะแนนสูงสุดและ
บริษทั ซน ซน จ ากดั 3,189,000.-บาท ราคาที่เสนอต่ ากว่า

เงินงบประมาณ

8 จ้างโครงการพฒันาเครือข่ายการ 2,100,000.-บาท 2,100,000.-บาท e-bidding บริษทั โนวาอนิเตอร์ แอด็ 2,046,910.-บาท บริษทั โนวาอนิเตอร์ แอด็ เนื่องจากผ่านการตรวจ สจ.เลขที่ 26/2559 
พฒันาศักยภาพผู้บริโภค "แรงงาน" จ ากดั จ ากดั สอบเอกสารและได้ ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2558
AC (Asean Community) บริษทั นาราซีซเทม็ จ ากดั 1,996,000.-บาท คะแนนถ่วงน้ าหนกั



สุขภาพดี บริโภคปลอดภยั บริษทั เจซีแอนด์โค 2,046,910.-บาท สูงสุดและมคุีณสมบติั
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 พบัลิครีเลชั่นส์ จ ากดั ครบถ้วนตามเง่ือนไข

บริษทั อเีว้นทแ์ฟคท ์จ ากดั 1,890,000.-บาท ข้อก าหนดของส านกั
บริษทั ซน ซน จ ากดั 1,989,780.-บาท งานและเปน็ผู้ได้

คะแนนสูงสุด

9 จ้างพฒันาระบบการขึ้นทะเบยีน
ต ารับยาแบบ e-submission รองรับ
AEC ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2559
1.1จ้างพฒันาระบบการขึ้นทะเบยีน38,656,463.-บาท 38,656,463.-บาท e-bidding บริษทั แฟค็ทอร่ี ทอร์ค 37,000,000.-บาท บริษทั แฟค็ทอร่ี ทอร์ค เปน็ผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 27/2559 
ต ารับยา e-submission รองรับ จ ากดั จ ากดั ต่ ากว่าจ านวนเงิน ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558
AEC งบประมาณที่ได้

รับจัดสรร
1.2จัดหาระบบคอมพวิเตอร์ 4,176,900.-บาท 4,176,900.-บาท e-bidding บริษทั ฟวิชั่นโซลูชั่น 3,850,000.-บาท บริษทั ฟวิชั่นโซลูชั่น จ ากดั เปน็ผู้เสนอราคา สซ.เลขที่ 4/2559 

จ ากดั ต่ ากว่าจ านวนเงิน ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558
บริษทั แฟค็ทอร่ีทอล์ค จ ากดั 4,176,900.-บาท งบประมาณที่ได้

รับจัดสรร
1.3จ้างพฒันาระบบบริการข้อมลู 2,300,000.-บาท 2,300,000.-บาท e-bidding บริษทั ทเูฟลโลส์ เนต็เวิร์ค 2,080,000.-บาท บริษทั ทเูฟลโลส์ เนต็เวิร์ค เปน็ผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 29/2559 
ทะเบยีนยาและข้อมลูที่จ าเปน็ใน แอนด์ดีไซน ์จ ากดั แอนด์ดีไซน ์จ ากดั ต่ ากว่าจ านวนเงิน ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558
ระบบยา โดยระบบอเิล็กทรอนกิส์ งบประมาณที่ได้

รับจัดสรร
1.4จ้างพฒันาระบบติดตามเอกสาร 1,709,937.-บาท 1,709,937.-บาท e-bidding บริษทั ฟวิชั่นโซลูชั่น 1,640,000.-บาท บริษทั ฟวิชั่นโซลูชั่น เปน็ผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 30/2559 
ทะเบยีนยโดยระบบอเิล็กทรอนกิส์ จ ากดั จ ากดั ต่ ากว่าจ านวนเงิน ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558

งบประมาณที่ได้
รับจัดสรร

10 จ้างโครงการพฒันาระบบฐาน 6,500,000.-บาท 6,500,000.-บาท e-bidding บริษทั ฟวิชั่นโซลูชั่น 5,900,000.-บาท บริษทั ฟวิชั่นโซลูชั่น เนื่องจากมผู้ีเสนอ สจ.เลขที่ 31/2559 
ข้อมลูการขออนญุาตโฆษณา จ ากดั จ ากดั ราคารายเดียวและ ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2558
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ระยะที่ 1 เปน็ผู้ผ่านคุณสมบติั
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 ครบถ้วนตามเง่ือนไข



ข้อก าหนดของส านกั
งานฯ 

11 ซ้ือยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 2 10,948,000.-บาท
จ านวน 2 รายการ
1.ออกซิโคโดน โฮโดรคลอไรด์ 6,160,000.-บาท 6,160,000.-บาท พเิศษ บริษทั มนัดิฟาร์มา 6,160,000.-บาท บริษทั มนัดิฟาร์มา เปน็ผู้เสนอราคา สซ.เลขที่ 7/2559 (เงินทนุ)
ชนดิเมด็ปลดปล่อยแบบทยอย (ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2558
10 มลิลิกรัม Oxycodone HCl
reformulation controlled
release tablets 10 mg
ขนาดบรรจุกล่องละ 28 เมด็
ราคากล่องละ 1,540.-บาท
จ านวน 4,000 กล่อง
2.ออกซิโคโดน โฮโดรคลอไรด์ 4,788,000.-บาท 4,788,000.-บาท พเิศษ บริษทั มนัดิฟาร์มา 4,788,000.-บาท บริษทั มนัดิฟาร์มา เปน็ผู้เสนอราคา สซ.เลขที่ 7/2559 (เงินทนุ)
ชนดิเมด็ปลดปล่อยแบบทยอย (ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2558
40 มลิลิกรัม Oxycodone HCl
reformulation controlled
release tablets 40 mg
ขนาดบรรจุกล่องละ 28 เมด็
ราคากล่องละ 4,778.-บาท
จ านวน 1,000 กล่อง



12 จ้างพมิพแ์ผ่นพบัส่ือการเรียนรู้ 320,000.-บาท 320,000.-บาท กรณีพเิศษ โรงพมิพอ์งค์การสงเคราะห์ 320,000.-บาท โรงพมิพอ์งค์การสงเคราะห์เนื่องจากเสนอราคา บจ.เลขที่ 105/2559 
เร่ือง ชม-ชิม-ช็อป 77 สุดยอด ทหารผ่านศึก ทหารผ่านศึก ต่ าสุด ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2558
ผลิตภณัฑ์อาหารจากทั่วประเทศ ศูนย์ส่ือและส่ิงพมิพแ์กว้ 370,400.-บาท
จ านวน 2 รายการ เจ้าจอมมหาวิทยาลัย

ราชภฏัสวนสุนนัทา
ส านกัข่าวพาณิชย์ กรมส่ง 393,600.-บาท

เสริมการส่งออก

13 ซ้ือยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 2 1,870,000.-บาท 1,870,000.-บาท e-bidding  -  -  - ยกเลิก ประกาศเลขที่ 23/2559 
Cocaine HCL powder ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2558

14 จ้างด าเนนิโครงการพฒันาเครือข่าย 158,730.-บาท 158,730.-บาท จ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล 158,730.-บาท มหาวิทยาลัยมหดิล เปน็ผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 22/2559 
ต้นแบบการบริหารจัดการของเสีย เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2558
ทางการแพทย์ที่เปน็สารเคมี



15 จ้างเพื่อปฏบิติังานตามโครงการ 550,000.-บาท 550,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา สถาบนัใหค้ าปรึกษาแหง่ 550,000.-บาท สถาบนัวิจัยและใหค้ าปรึกษา เปน็ผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 23/2559 
ส ารวจความพงึพอใจของผู้มา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2558
รับบริการจากส านกังานคณะกรรม
การอาหารและยา

16 จ้างด าเนนิโครงการการเพิ่มประสิทธิ 250,000.-บาท 250,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา นางยุวดี  อนินา 250,000.-บาท นางยุวดี  อนินา เปน็ผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 32/2559 
ภาพการจัดการสารเคมขีองแผนปฏบิติั เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558
การระยะกลาง (พ.ศ.2559-2564)



เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ


