
แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ หมายเหตุที่คัดเลอืกเลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ซ้ือหรือจา้ง รายชื่อ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวัตถุออกฤทธิใ์นประเภท 2 14,188,200.-บาท14,188,200.-บาท พเิศษ บริษทั แจนเซ่น-ซีแลก จ ากดั14,188,200.-บาท บริษทั แจนเซ่น-ซีแลก เปน็ผู้เสนอราคา สซ.เลขที่ 10/2559
เมทลิเฟนเิดต ไฮโดรคลอไรด์ จ ากดั เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 5 ก.พ. 2559
ชนดิเมด็ปลดปล่อยแบบทยอย
27 มลิลิกรัม/เมด็ : ขวดละ 
30 เมด็/ขวด ราคาขวดละ 
2,364.70 บาท

2 ซ้ือวัตถุออกฤทธิใ์นประเภท 2 23,689,800.-บาท23,689,800.-บาท พเิศษ บริษทั แจนเซ่น-ซีแลก 23,689,800.-บาท บริษทั แจนเซ่น-ซีแลก เปน็ผู้เสนอราคา สซ.เลขที่ 11/2559
เมทลิเฟนเิดต ไฮโดรคลอไรด์ จ ากดั จ ากดั เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 5 ก.พ. 2559
ชนดิเมด็ปลดปล่อยแบบทยอย
(36 มลิลิกรัม/เมด็ : ขวดละ  
30 เมด็) ราคาขวดละ 
2,632.20 บาท

3 ซ้ือวัตถุออกฤทธิใ์นประเภท 2 19,500,000.-บาท19,500,000.-บาท พเิศษ บริษทั คอสมา่ เมดิคอล 18,960,000.-บาท บริษทั คอสมา่ เมดิคอล เปน็ผู้เสนอราคา สซ.เลขที่ 12/2559

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่  1  เมษายน  2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
ผู้เสนอราคา



เฟนเตอมนี ไฮโดรคลอไรด์ จ ากดั จ ากดั เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 3 ก.พ. 2559
ชนดิแคปซูลปลดปล่อยแบบทยอย
(30 มลิลิกรัม/แคปซูล) ขนาด
บรรจุขวดละ 200 แคปซูลละ
3.16 บาท (ขวดละ 632.-บาท)

4 ซ้ือวัตถุออกฤทธิใ์นประเภท 2 7,950,000.-บาท 7,950,000.-บาท พเิศษ บริษทั คอสมา่ เมดิคอล 7,770,000.-บาท บริษทั คอสมา่ เมดิคอล เปน็ผู้เสนอราคา สซ.เลขที่ 13/2559
เฟนเตอมนี ไฮโดรคลอไรด์ จ ากดั จ ากดั เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 3 ก.พ. 2559
ชนดิแคปซูลปลดปล่อยแบบ
ทยอย (15 มลิลิกรัม/แคปซูล)
ขนาดบรรจุขวดละ 200 แคปซูล
ราคาแคปซูลละ 2.59 บาท
(ขวดละ 518.-บาท)

5 ซ้ือวัตถุออกฤทธิใ์นประเภท 2 24,862,500.-บาท24,862,500.-บาท พเิศษ บริษทั โนวาร์ตีส 24,862,500.-บาท บริษทั โนวาร์ตีส เปน็ผู้เสนอราคา สซ.เลขที่ 14/2559
เมท็ธิลเฟนเิดท ไฮโดรคลอไรด์ (ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 18 ก.พ. 2559
ขนาดบรรจุกล่องละ 200 เมด็
ราคากล่องละ 663.-บาท
(เมด็ละ 3,315 บาท)



6 จ้างประชาสัมพนัธ์ทางส่ือหนงัสือ 1,530,000.-บาท 1,530,000.-บาท พเิศษ บริษทั ส่ีพระยาการพมิพ์ 720,324.-บาท บริษทั ส่ีพระยาการพมิพ์ เปน็ผู้เสนอราคา บจ.เลขที่ 125/2559
พมิพ์ จ ากดั จ ากดั เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 4 ก.พ. 2559

บริษทั ข่าวสด จ ากดั 317,790.-บาท บริษทั ข่าวสด จ ากดั เปน็ผู้เสนอราคา บจ.เลขที่ 126/2559
ลงวันที่ 4 ก.พ. 2559

บริษทั เนชั่นมลัติมเีดีย 389,500.-บาท บริษทั เนชั่นมลัติมเีดีย เปน็ผู้เสนอราคา บจ.เลขที่ 127/2559
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 4 ก.พ. 2559
บริษทั สยามรัฐ จ ากดั 99,510.-บาท บริษทั สยามรัฐ จ ากดั เปน็ผู้เสนอราคา บจ.เลขที่ 128/2559

เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 4 ก.พ. 2559

7 จ้างในการประเมนิผลสัมฤทธิ์ 700,000.-บาท 700,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 700,000.-บาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปน็ผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 38/2559 
ของยุทธศาสตร์การพฒันางาน (โดยวิธีตกลง) โดยศูนย์บริการวิชการแหง่ โดยศูนย์บริการวิชการ เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 3 ก.พ. 2559
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แหง่จุฬาลงกรณ์มหา
สุขภาพของส านกังานคณะกรรม วิทยาลัย
การอาหารและยาในช่วงแผน
พฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่
ชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555 -
2559) 

8 จ้างการส ารวจความเชื่อมั่นการ 1,200,000.-บาท 1,200,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล 1,200,000.-บาท มหาวิทยาลัยมหดิล เปน็ผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 43/2559 
ด าเนนิงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน (โดยวิธีตกลง) เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 3 ก.พ. 2559
ผลิตภณัฑ์สุขภาพของส านกังาน



คณะกรรมการอาหารและยา
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559

9 จ้างเพื่อปฏบิติังานตามโครงการ 929,200.-บาท 929,200.-บาท จ้างที่ปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 929,200.-บาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปน็ผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 44/2559 
ส ารวจคุณภาพภาชนะโฟมและ (โดยวิธีตกลง) เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 25 ก.พ. 2559
พลาสติกที่ใช้อาหารเพื่อความ
ปลอดภยัของการใช้ภาชนะเหล่า
นั้นในอตุสาหกรรมอาหาร ปงีบ
ประมาณ 2559

10 จ้างส ารวจปริมาณสาร M - MCPD1,000,000.-บาท 1,000,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา อตุสาหกรรมพฒันามลูนธิิ 1,000,000.-บาท อตุสาหกรรมพฒันามลูนธิิ เปน็ผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 45/2559 
ในผลิตภณัฑ์ที่มกีารใช้นา่มเีอก๊ซ์ (โดยวิธีตกลง) เพื่อสถาบนัอาหาร เพื่อสถาบนัอาหาร เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 18 ก.พ. 2559
อายิไอเอม็นคิาราเมล และ โมลาส
ในการปรุงแต่งรสชาติ เช่น น้ าปลา
และซีอิ้ว ปงีบประมาณ 2559



11 จ้างด าเนนิการทบทวนข้อมลูความ 300,000.-บาท 300,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล 300,000.-บาท มหาวิทยาลัยมหดิล เปน็ผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 46/2559 
ปลอดภยัของพชืที่ใช้ในผลิตภณัฑ์ (โดยวิธีตกลง) เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 26 ก.พ. 2559
เสริมอาหาร ปงีบประมาณ 2559

12 จ้างเพื่อปฏบิติังานตามโครงการ 200,000.-บาท 200,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์ 200,000.-บาท สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์ เปน็ผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 47/2559 
จ้างท าคู่มอืตรวจประเมนิสถานที่ (โดยวิธีตกลง) และเทคโนโลยีแหง่ประเทศ และเทคโนโลยีแหง่ เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 26 ก.พ. 2559
ผลิตผลิตภณัฑ์เสริมอาหารส าหรับ ไทย ประเทศไทย
เจ้าหนา้ที่และคู่มอืส าหรับผู้ประ
กอบการผลิตผลิตภณัฑ์เสริม
อาหาร ภายใต้โครงการพฒันา
ศักยภาพและมาตรฐานสถานที่
ผลิตและมาตรฐานผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารใหส้อดคล้องตามข้อก าหนด
อาเซียน ปงีบประมาณ 2559

13 จ้างด าเนนิโครงการจัดท าฐาน 2,500,000.-บาท 2,500,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,500,000.-บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปน็ผู้เสนอราคา  สจ.เลขที่ 48/2559 (ส านกั 
ข้อมลูสมนุไพรที่ใช้ทางเคร่ือง (โดยวิธีตกลง) เพยีงรายเดียว  สว.) ลงวันที่ 10 ก.พ. 2559
ส าอาง




