แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

1

ซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท
4 Anthranilic Acid ขนาด
บรรจุ 25 กิโลกรัม/ถุง ราคา
กิโลกรัมละ 149.60 บาท

2

ซื้อวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2
เม็ทธิลเฟนิเดท ไฮโดรคลอไรด์
ขนาดบรรจุกล่องละ 200 เม็ด
ราคากล่องละ 663.-บาท
(เม็ดละ 3.315 บาท)

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
748,000.-บาท

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
ผู้เสนอราคา
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ
748,000.-บาท
บริษทั โมเดอร์น ไดสตัฟส์ 748,000.-บาท
พิเศษ
แอนด์ พิคเมนท์ส จากัด

16,575,000.-บาท 16,575,000.-บาท

พิเศษ

บริษทั โนวาร์ตสี
(ประเทศไทย) จากัด

16,575,000.-บาท

19,741,500.-บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ หมายเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
บริษทั โมเดอร์น ไดสตัฟส์ เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติ สซ.เลขที่ 17/2560 (เงินทุน)
แอนด์ พิคเมนท์ส จากัด เฉพาะของผู้เสนอ
ลงวันที่ 6 ก.ค. 2560
ราคาปรากฏว่าถูกต้อง
ตามข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรม
การอาหารและยา

บริษทั โนวาร์ตสี
(ประเทศไทย) จากัด

เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติ สซ.เลขที่ 18/2560 (เงินทุน)
เฉพาะของผู้เสนอ
ลงวันที่ 18 ก.ค. 2560
ราคาปรากฏว่าถูกต้อง
ตามข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรม
การอาหารและยา

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

3

ซื้อวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2
เมทิลเฟนิเดต ไฮโดรคลอไรด์
ชนิดเม็ดปลดปล่อยแบบทยอย
(36 มิลลิกรัม/เม็ด : ขวดละ
30 เม็ด) ราคาขวดละ
2,632.20 บาท

4

ซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท
2 มอร์ฟนี ซัลเฟต ชนิดเม็ด
ปลดปล่อยแบบทยอย (10
มิลลิกรัม/เม็ด) ราคาเม็ดละ
10.-บาท

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
ผู้เสนอราคา
วงเงินที่จะ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ หมายเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
19,741,500.-บาท 19,741,500.-บาท
พิเศษ
บริษทั แจนเซ่น - ซีแลก 19,741,500.-บาท บริษทั แจนเซ่น - ซีแลก เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติ สซ.เลขที่ 19/2560 (เงินทุน)
จากัด
จากัด
เฉพาะของผู้เสนอ
ลงวันที่ 6 ก.ค. 2560
ราคาปรากฏว่าถูกต้อง
ตามข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรม
การอาหารและยา

24,960,000.-บาท 24,960,000.-บาท e-bidding

บริษทั มุนดิฟาร์มา
(ประเทศไทย) จากัด

24,000,000.-บาท

บริษทั มุนดิฟาร์มา
(ประเทศไทย) จากัด

เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติ สซ.เลขที่ 20/2560 (เงินทุน)
ครบถ้วนข้อเสนอทาง
ลงวันที่ 6 ก.ค. 2560
ด้านเทคนิคมีความ
เหมาะสมและไม่เป็น
ผู้เสนอราคาที่มผี ล
ประโยชน์ร่วมกัน

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

5

จ้างผลิตวัตถุเสพติดสาเร็จรูป
Pseudoephedrine HCL
syrup 30 mg/5 ml
ขนาดบรรจุขวดละ 60 ml

6

ซื้อวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2
เฟนเตอมีน เรซิเนต ชนิดแคป
ซูลปลอดปล่อยแบบทยอย
(ขนาดความแรงเทียบเท่า
เฟนเตอมีนเบส 30 มิลลิกรัม/
แคปซูล) ขนาดบรรจุกล่องละ
30 แคปซูล ราคากล่องละ
266.-บาท

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
ผู้เสนอราคา
วงเงินที่จะ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ หมายเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
12,720,000.-บาท 12,720,000.-บาท กรณีพเิ ศษ โรงงานเภสัชกรรมทหาร 12,720,000.-บาท โรงงานเภสัชกรรมทหาร เนื่องจากมีความจา บจ.เลขที่ 4/2560 (เงินทุนฯ)
เป็นต้องจัดหาเพื่อ
ลงวันที่ 4 ก.ค. 2560
จาหน่ายให้กบั สถาน
พยาบาลต่างๆ ทั่ว
ประเทศเพื่อนาไปใช้
กับผู้ปว่ ยของตน

5,580,000.-บาท 5,580,000.-บาท

พิเศษ

บริษทั บอช แอนด์ ลอมบ์ 5,320,000.-บาท บริษทั บอช แอนด์ ลอมบ์ เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติ สซ.เลขที่ 21/2560 (เงินทุน)
(ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
เฉพาะของผู้เสนอ
ลงวันที่ 19 ก.ค. 2560
ราคาปรากฏว่าผ่าน
คุณสมบัติ

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

7

ซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท
4
1.Ergotamine Tartrate
ขนาดบรรจุ 200 - 1000
กรัม/ถุงอลูมเิ นียม ราคากรัม
ละ 153.01 บาท จานวน
18,200 กรัม
2.Ergoloid Mesylate
ขนาดบรรจุ 200 - 1000
กรัม/ถุงอลูมเิ นียม ราคากรัม
ละ 255.73 บาท จานวน
4,900 กรัม เป็นเงิน
1,253,077.-บาท
3.Ergonvine Maleate
จานวน 200 กรัม ราคากรัมละ
1,273.30 บาท เป็นเงิน
254,660.-บาท

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
4,292,519.บาท

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ หมายเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
4,292,519.บาท
พิเศษ
บริษทั ไทย มีโอเคมส์ จากัด 4,292,519.-บาท บริษทั ไทย มีโอเคมส์ เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติ สซ.เลขที่ 22/2560 (เงินทุน)
จากัด
เฉพาะของผู้เสนอ
ลงวันที่ 21 ก.ค. 2560
ราคาปรากฏว่าถูกต้อง
ตามข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรม
การอาหารและยา

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

8

ซื้อวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2
เมทิลเฟนิเดต ไฮโดรคลอไรด์
ชนิดเม็ดปลดปล่อยแบบทยอย
(18 มิลลิกรัม/เม็ด : ขวด 30
เม็ด/ขวด) ราคาขวดละ
2,097.20 บาท

9

จ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศ
ภายในห้องระบบคอมพิวเตอร์
หลักของ ศูนย์ข้อมูลและสาร
สนเทศ สานักงานคณะกรรม
การอาหารและยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ 2560

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
ผู้เสนอราคา
วงเงินที่จะ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ หมายเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
10,486,000.-บาท 10,486,000.-บาท
พิเศษ
บริษทั แจนเซ่น - ซีแลก 10,486,000.-บาท บริษทั แจนเซ่น - ซีแลก เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติ สซ.เลขที่ 23/2560 (เงินทุน)
จากัด
จากัด
เฉพาะของผู้เสนอ
ลงวันที่ 20 ก.ค. 2560
ราคาปรากฏว่าถูกต้อง
ตามข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรม
การอาหารและยา

990,000.-บาท

990,000.-บาท

สอบราคา

บริษทั ฟิวชั่น ไซเอนท์เทีย 940,000.-บาท
จากัด
บริษทั บอสวิน เอ็กซ์พี่ จากัด 849,500.-บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด
642,000.-บาท
แอล.คูล เอ็นจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจากัด
แอล.คูล เอ็นจิเนียริ่ง

เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติ
ของผู้เสนอราคาผ่าน
การตรวจสอบเอกสาร
และคุณสมบัตติ าม
ตามเงื่อนไขของ
สานักงานฯ

สจ.เลขที่ 70/2560
ลงวันที่ 31 ก.ค 2560

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

10 จ้างทาลายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของกลางที่มใี ช่ยาเสพติดให้
โทษ ประจาปี งบประมาณ
2560

11 จ้างจัดงานแถลงข่าวประชา
สัมพันธ์ อย. พร้อมมใช้มาตรา
4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
150,000.-บาท

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
ผู้เสนอราคา
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ
150,000.-บาท
พิเศษ บริษทั ที่ดนิ บางปะอิน จากัด 150,000.-บาท

650,000.-บาท

633,413.-บาท

พิเศษ

บริษทั โนวาอินเตอร์ แอ็ด 633,413.-บาท
จากัด
บริษทั ทีวี อินสไปเรชั่น
716,900.-บาท
จากัด
บริษทั ใหญ่ดี ครีเอทีฟเฮาส์ 656,980.-บาท
จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ หมายเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
บริษทั ที่ดนิ บางปะอิน
เป็นผู้เสนอราคา
บจ.เลขที่ 209/2560
จากัด
เพียงรายเดียว
ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2560

บริษทั โนวาอินเตอร์ แอ็ด เนื่องจากเป็นงานที่
จากัด
ต้องจ้างผู้มฝี ีมอื หรือ
ผู้มคี วามชานาญเป็น
พิเศษ

บจ.เลขที่ 230/2560
ลงวันที่ 19 ก.ค. 2560

ทุน)

ทุน)

ทุน)

ทุน)

ทุน)

ทุน)

ทุน)

