
แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ หมายเหตุที่คัดเลอืกเลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ซ้ือหรือจา้ง รายชื่อ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างด าเนนิโครงการส่งเสริมจริย 3,000,000.-บาท 3,000,000.-บาท e-bidding บริษทั นาราซีชเทม็ จ ากดั 2,820,600.-บาท บริษทั นารา ซีชเทม็ จ ากดั เนื่องจากผ่านการ สจ.เลขที่ 36/2559
ธรรมสถานประกอบการผลิตผลิต บริษทั โนวาอนิเตอร์ แอด็ 2,937,150.-บาท ตรวจสอบเอกสาร ลงวันที่  6 ม.ค. 2559
ภณัฑ์สุขภาพ ประจ าปงีบประมาณ จ ากดั และได้คะแนนจาก
พ.ศ. 2559 บริษทั มาดาม อเีว้นท ์ 2,777,444.-บาท การถ่วงน้ าหนกัสูงสุด

แอนด์ ครีเอชั่น จ ากดั
บริษทั ซน ซน จ ากดั 2,895,450.-บาท

2 จ้างด าเนนิงานโครงการอาหาร 6,300,000.-บาท 6,300,000.-บาท e-bidding บริษทั นาราซีชเทม็ จ ากดั 6,187,000.-บาท บริษทั นารา ซีชเทม็ จ ากดัเนื่องจากเปน็ผู้เสนอ สจ.เลขที่ 37/2559 
ปลอดภยั ประจ าปงีบประมาณ ราคาที่ยื่นเอกสาร ลงวันที่ 18 ม.ค. 2559
พ.ศ. 2559 เสนอราคาครบถ้วน 

ถูกต้อง มคุีณสมบติั
และข้อเสนอทางด้าน

เทคนคิหรือเสนอพสัดุ
ที่มรีายละเอยีดคุณ
ลักษณะเฉพาะที่ครบ
ถ้วน

3 จ้างบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย 1,600,000.-บาท 1,600,000.-บาท สอบราคา บริษทั ซีเอส ล็อกซอนิโฟ 1,463,710.-บาท บริษทั ซีเอส ล็อกซอนิโฟ เปน็ผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 39/2559 

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่  11  มนีาคม  2559  

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
ผู้เสนอราคา



คอมพวิเตอร์ (Network) จ ากดั (มหาชน) จ ากดั (มหาชน) เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 5 ม.ค. 2559
ของส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประจ าปงีบ
ประมาณ พ.ศ. 2559

4 ซ้ือยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 4 9,174,501.-บาท
จ านวน 2 รายการ
1.Ergotamine Tartrate ขนาด 8,157,573.-บาท 8,157,573.-บาท พเิศษ บริษทั ไทย มโีอเดมส์ จ ากดั 8,157,573.-บาท บริษทั ไทย มโีอเดมส์ จ ากดั เปน็ผู้เสนอราคา สซ.เลขที่ 8/2559 (เงินทนุ)
100 กรัม/ถุงอลูมเินยีม ราคา เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 26 ม.ค. 2559
กรัมละ 138.03 บาท จ านวน
59,100 กรัม
2.Ergoloid Mesylate ขนาด 1,016,928.-บาท 1,016,928.-บาท พเิศษ บริษทั ไทย มโีอเดมส์ จ ากดั 1,016,928.-บาท บริษทั ไทย มโีอเดมส์ จ ากดัเปน็ผู้เสนอราคา สซ.เลขที่ 8/2559 (เงินทนุ)
บรรจุ 100 กรัม/ถุงอลูมเินยีม เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 26 ม.ค. 2559
ราคากรัมละ 211.86 บาท
จ านวน 4,800 กรัม

5 จัดซ้ือฐานข้อมลูวิชการเพื่อการ 560,000.-บาท 550,000.-บาท พเิศษ บริษทั บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ 550,000.-บาท บริษทั บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เปน็ผู้เสนอราคา สซ.เลขที่ 5/2559 
คุ้มครองผู้บริโภค จ านวน 2 ฐาน เซอร์วิส จ ากดั เซอร์วิส จ ากดั เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 27 ม.ค. 2559
1.ฐานข้อมลู (Micromedex
Healthcare Series) เปน็ผลิต
ภณัฑ์ของ (ทรูเวนท ์เฮลล์ อานา
ลิติค ประเทศสหรัฐอเมริกา
2.ฐานข้อมลู (RightAnswer 
Knowledge Solutions)



เปน็ผลิตภณัฑ์ของ (ไรทแ์อนเซอร์
คอม ไอเอน็ซี ประเทศสหรัฐ
อเมริกา)

6 จ้างท าโครงการพฒันา "การน าขีด 1,400,000.-บาท 1,400,000.-บาท พเิศษ บริษทั เอช อาร์ เอม็ 1,400,000.-บาท บริษทั เอช อาร์ เอม็ เปน็ผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 40/2559 
สมรรถนะและแผนความกา้วหนา้ คอนซัลต้ิง จ ากดั คอนซัลต้ิง จ ากดั เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 27 ม.ค. 2559
ในสายอาชีพบคุลากรไปปฏบิติัใช้"
ของส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา จ านวน 1 โครงการ

7 จ้างพมิพใ์บเสร็จรับเงินและ 146,250.-บาท 146,250.-บาท กรณีพเิศษ ชุมนมุสหกรณ์การเกษตร 146,250.-บาท ชุมนมุสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากเสนอราคาบจ.เลขที่ 4/2559 (เงินทนุฯ)
ใบเสร็จรับช าระหนี้ แหง่ประเทศไทย จ ากดั แหง่ประเทศไทย จ ากดั ต่ าสุด ลงวันที่ 21 ม.ค. 2559

โรงพมิพส์ านกังานพระ 153,000.-บาท
พทุธศาสนาแหง่ชาติ

โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณ 154,000.-บาท
ราชวิทยาลัย

8 ซ้ือวัตถุออกฤทธิใ์นประเภท 2 16,848,000.-บาท 16,848,000.-บาท พเิศษ บริษทั บอช แอนด์ ลอมบ์ 15,960,000.-บาท บริษทั บอช แอนด์ ลอมบ์ เปน็ผู้เสนอราคา สซ.เลขที่ 9/2559 (เงินทนุฯ)
เฟนเตอมนี เรซิเนต ชนดิแคปซูล (ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 13 ม.ค. 2559
ปลดปล่อยแบบทยอย (30 มลิลิ
กรัม/แคปซูล) ขนาดบรรจุขวด
หรือกล่องละ 30 แคปซูล ราคา
กล่องละ 266.-บาท



9 จ้างเพื่อปฏบิติังานตามโครงการ 400,000.-บาท 400,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 400,000.-บาท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปน็ผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 1/2559 กพร.
ศึกษาการจัดต้ังหนว่ยงานตรวจ (โดยวิธีตกลง) (สถาบนัวิจัยและใหค้ า (สถาบนัวิจัยและใหค้ า เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 25 ม.ค. 2559
และประเมนิผลิตภณัฑ์สุขภาพ ปรึกษาแหง่มหาวิทยาลัย ปรึกษาแหง่มหาวิทยาลัย
ในรูปแบบหนว่ยบริการรูปแบบ  ธรรมศาสตร์) ธรรมศาสตร์)
พเิศษ (SDU)

10 จ้างเพื่อปฏบิติังานตามโครงการ 720,000.-บาท 720,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา นายไกรสิทธิ ์ตันติศิรินทร์ 720,000.-บาท นายไกรสิทธิ ์ตันติศิรินทร์ เปน็ผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 8/2559 
สนบัสนนุการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ (โดยวิธีตกลง) เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 7 ม.ค. 2559
การจัดการด้านอาหารของประเทศ
ไทย ภายใต้คณะกรรมการอาหาร
แหง่ชาติ ปงีบประมาณ 2559



11 จ้างเพื่อปฏบิติังานตามโครงการ 303,750.-บาท 303,750.-บาท จ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยพระจอม 303,750.-บาท มหาวิทยาลัยพระจอม เปน็ผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 9/2559 
การศึกษาสภาวะการปดิสนทิของ (โดยวิธีตกลง) เกล้าธนบรีุ เกล้าธนบรีุ เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 7 ม.ค. 2559
บรรจุภณัฑ์พลาสติกที่บรรจุอาหาร
ชนดิที่เปน็กรดต่ าและชนดิที่เปน็
ปรับกรดเพื่อเปน็แนวทางในการ
พจิารณาสภาวะปลอดเชื้อเชิงการ
ค้าของอาหารที่เข้าข่ายต้องปฏบิติั
ตามประกาศฯ (ฉบบัที่ 349) พ.ศ.
2556 ในเง่ือนไขของภาชนะ
บรรจุที่ปดิสนทิ ส่วนที่ 2

12 จ้างเพื่อปฏบิติังานตามโครงการ 975,000.-บาท 975,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยพระจอม 975,000.-บาท มหาวิทยาลัยพระจอม เปน็ผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 10/2559 
การศึกษากรรมวิธีการผลิตที่ก าหนด (โดยวิธีตกลง) เกล้าธนบรีุ เกล้าธนบรีุ เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 7 ม.ค. 2559
(Scheduled process) ที่เหมาะ
สมส าหรับการฆา่เชื้ออาหารที่มี
ความเปน็กรดต่ าบางประเภทที่มี
การใส่วัตถุกนัเสีย

13 จ้างเพื่อปฏบิติังานตามโครงการ 400,000.-บาท 400,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล 400,000.-บาท มหาวิทยาลัยมหดิล เปน็ผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 34/2559 
วิเคราะหข์้อมลูและจัดท าฐานข้อ (โดยวิธีตกลง) เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 27 ม.ค. 2559
มลูผลการเฝ้าระวังผักและผลไม้
สดในประเทศ ด้วยชุดทดสอบ
อย่างง่าย (GT-Test kit และ 
GPO-TM/2-kit) ภายใต้โครงการ



ผักผลไมป้ลอดภยัตลอดหว่งโซ่สู่
ผู้บริโภค ปงีบประมาณ 2559  
ภายใต้ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรม
การอาหารแหง่ชาติ

14 จ้างเพื่อปฏบิติังานตามโครงการ 200,000.-บาท 200,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม 200,000.-บาท สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม เปน็ผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 35/2559 
ศึกษาและพฒันาการสุ่มตัวอย่าง (โดยวิธีตกลง) พระจอมเกล้าเจ้าคุณ พระจอมเกล้าเจ้าคุณ เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 15 ม.ค. 2559
เพื่อรองรับแผนเฝ้าระวังความ ทหารลาดกระบงั ทหารลาดกระบงั
ปลอดภยัของผลิตภณัฑ์อาหาร
ปงีบประมาณ 2559




