แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 1 เมษายน 2559
ผู้เสนอราคา
วงเงินที่จะ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ หมายเหตุที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ลาดับที่ งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ซื้อวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2 14,188,200.-บาท14,188,200.-บาท พิเศษ บริษทั แจนเซ่น-ซีแลก จากัด 14,188,200.-บาท บริษทั แจนเซ่น-ซีแลก เป็นผู้เสนอราคา
สซ.เลขที่ 10/2559
เมทิลเฟนิเดต ไฮโดรคลอไรด์
จากัด
เพียงรายเดียว
ลงวันที่ 5 ก.พ. 2559
ชนิดเม็ดปลดปล่อยแบบทยอย
27 มิลลิกรัม/เม็ด : ขวดละ
30 เม็ด/ขวด ราคาขวดละ
2,364.70 บาท

2 ซื้อวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2 23,689,800.-บาท23,689,800.-บาท
เมทิลเฟนิเดต ไฮโดรคลอไรด์
ชนิดเม็ดปลดปล่อยแบบทยอย
(36 มิลลิกรัม/เม็ด : ขวดละ
30 เม็ด) ราคาขวดละ
2,632.20 บาท

พิเศษ

บริษทั แจนเซ่น-ซีแลก 23,689,800.-บาท บริษทั แจนเซ่น-ซีแลก
จากัด
จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

สซ.เลขที่ 11/2559
ลงวันที่ 5 ก.พ. 2559

3 ซื้อวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2 19,500,000.-บาท19,500,000.-บาท

พิเศษ

บริษทั คอสม่า เมดิคอล 18,960,000.-บาท บริษทั คอสม่า เมดิคอล

เป็นผู้เสนอราคา

สซ.เลขที่ 12/2559

เฟนเตอมีน ไฮโดรคลอไรด์
ชนิดแคปซูลปลดปล่อยแบบทยอย
(30 มิลลิกรัม/แคปซูล) ขนาด
บรรจุขวดละ 200 แคปซูลละ
3.16 บาท (ขวดละ 632.-บาท)

จากัด

4 ซื้อวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2 7,950,000.-บาท 7,950,000.-บาท
เฟนเตอมีน ไฮโดรคลอไรด์
ชนิดแคปซูลปลดปล่อยแบบ
ทยอย (15 มิลลิกรัม/แคปซูล)
ขนาดบรรจุขวดละ 200 แคปซูล
ราคาแคปซูลละ 2.59 บาท
(ขวดละ 518.-บาท)

พิเศษ

5 ซื้อวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2 24,862,500.-บาท24,862,500.-บาท
เม็ทธิลเฟนิเดท ไฮโดรคลอไรด์
ขนาดบรรจุกล่องละ 200 เม็ด
ราคากล่องละ 663.-บาท
(เม็ดละ 3,315 บาท)

พิเศษ

จากัด

บริษทั คอสม่า เมดิคอล 7,770,000.-บาท บริษทั คอสม่า เมดิคอล
จากัด
จากัด

บริษทั โนวาร์ตสี
(ประเทศไทย) จากัด

24,862,500.-บาท

บริษทั โนวาร์ตสี
(ประเทศไทย) จากัด

เพียงรายเดียว

ลงวันที่ 3 ก.พ. 2559

เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

สซ.เลขที่ 13/2559
ลงวันที่ 3 ก.พ. 2559

เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

สซ.เลขที่ 14/2559
ลงวันที่ 18 ก.พ. 2559

6 จ้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือ 1,530,000.-บาท 1,530,000.-บาท
พิมพ์

7 จ้างในการประเมินผลสัมฤทธิ์
700,000.-บาท
ของยุทธศาสตร์การพัฒนางาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพของสานักงานคณะกรรม
การอาหารและยาในช่วงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 2559)

พิเศษ

บริษทั สี่พระยาการพิมพ์
จากัด
บริษทั ข่าวสด จากัด

720,324.-บาท บริษทั สี่พระยาการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคา
จากัด
เพียงรายเดียว
317,790.-บาท
บริษทั ข่าวสด จากัด เป็นผูเ้ สนอราคา

บริษทั เนชั่นมัลติมเี ดีย
กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามรัฐ จากัด

389,500.-บาท
99,510.-บาท

บริษทั เนชั่นมัลติมเี ดีย
กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามรัฐ จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

700,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 700,000.-บาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เสนอราคา
(โดยวิธีตกลง) โดยศูนย์บริการวิชการแห่ง
โดยศูนย์บริการวิชการ เพียงรายเดียว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แห่งจุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัย

8 จ้างการสารวจความเชื่อมั่นการ 1,200,000.-บาท 1,200,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา
ดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
(โดยวิธีตกลง)
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของสานักงาน

มหาวิทยาลัยมหิดล

1,200,000.-บาท

มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

บจ.เลขที่ 125/2559
ลงวันที่ 4 ก.พ. 2559
บจ.เลขที่ 126/2559
ลงวันที่ 4 ก.พ. 2559
บจ.เลขที่ 127/2559
ลงวันที่ 4 ก.พ. 2559
บจ.เลขที่ 128/2559
ลงวันที่ 4 ก.พ. 2559

สจ.เลขที่ 38/2559
ลงวันที่ 3 ก.พ. 2559

สจ.เลขที่ 43/2559
ลงวันที่ 3 ก.พ. 2559

คณะกรรมการอาหารและยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

9 จ้างเพื่อปฏิบตั งิ านตามโครงการ 929,200.-บาท
สารวจคุณภาพภาชนะโฟมและ
พลาสติกที่ใช้อาหารเพื่อความ
ปลอดภัยของการใช้ภาชนะเหล่า
นั้นในอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบ
ประมาณ 2559

929,200.-บาท จ้างที่ปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(โดยวิธีตกลง)

929,200.-บาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

สจ.เลขที่ 44/2559
ลงวันที่ 25 ก.พ. 2559

10 จ้างสารวจปริมาณสาร M - MCPD1,000,000.-บาท 1,000,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 1,000,000.-บาท อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เป็นผู้เสนอราคา
ในผลิตภัณฑ์ที่มกี ารใช้นา่ มีเอ๊กซ์
(โดยวิธีตกลง) เพื่อสถาบันอาหาร
เพื่อสถาบันอาหาร
เพียงรายเดียว
อายิไอเอ็มนิคาราเมล และ โมลาส
ในการปรุงแต่งรสชาติ เช่น น้าปลา
และซีอิ้ว ปีงบประมาณ 2559

สจ.เลขที่ 45/2559
ลงวันที่ 18 ก.พ. 2559

11 จ้างดาเนินการทบทวนข้อมูลความ 300,000.-บาท
ปลอดภัยของพืชที่ใช้ในผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ปีงบประมาณ 2559

300,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา
(โดยวิธีตกลง)

12 จ้างเพื่อปฏิบตั งิ านตามโครงการ 200,000.-บาท
จ้างทาคู่มอื ตรวจประเมินสถานที่
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับ
เจ้าหน้าที่และคู่มอื สาหรับผู้ประ
กอบการผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพและมาตรฐานสถานที่
ผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารให้สอดคล้องตามข้อกาหนด
อาเซียน ปีงบประมาณ 2559

200,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 200,000.-บาท
(โดยวิธีตกลง) และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย

13 จ้างดาเนินโครงการจัดทาฐาน
ข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ทางเครื่อง
สาอาง

มหาวิทยาลัยมหิดล

2,500,000.-บาท 2,500,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(โดยวิธีตกลง)

300,000.-บาท

2,500,000.-บาท

มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

สจ.เลขที่ 46/2559
ลงวันที่ 26 ก.พ. 2559

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ เป็นผู้เสนอราคา
และเทคโนโลยีแห่ง
เพียงรายเดียว
ประเทศไทย

สจ.เลขที่ 47/2559
ลงวันที่ 26 ก.พ. 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นผู้เสนอราคา สจ.เลขที่ 48/2559 (สานัก
เพียงรายเดียว สว.) ลงวันที่ 10 ก.พ. 2559

