แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 14 กันยายน 2558
ผู้เสนอราคา
วงเงินที่จะ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและหมายเหตุที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ลาดับที่ งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ซื้อวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2 37,640,000.-บาท 37,640,000.-บาท ประกวดราคา
บริษทั โนวาร์ตสี
37,000,000.-บาท บริษทั โนวาร์ตสี
เป็นผู้เสนอราคา
เลขที่ 40/2558
มิดาโซแลม ชนิดฉีด (5 มิลลิกรัม/
ด้วยวิธีการทาง (ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
ที่ดที ี่สุด
ลงวันที่ 7 ส.ค. 2558
มิลลิลิตร/แอมพูล ; กล่องละ
อิเล็กทรอนิกส์
1 - 10แอมพูล) ขนาดบรรจุ
กล่องละ 1 - 10 แอมพูล
จานวน 4,000,000 แอมพูล
2 ซื้อวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2 14,808,000.-บาท 14,808,000.-บาท ประกวดราคา
บริษทั โนวาร์ตสี
มิดาโซแลม ชนิดฉีด (15 มิลลิ
ด้วยวิธีการทาง (ประเทศไทย) จากัด
กรัม/3 มิลลิลิตร/แอมพูล : ขนาด
อิเล็กทรอนิกส์
บรรจุกล่องละ 1 - 10 แอมพลู
จานวน 600,000 แอมพูล

13,320,000.00

บริษทั โนวาร์ตสี
(ประเทศไทย) จากัด

3 ซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
1 มอร์ฟนี ซัลเฟต ชนิดเม็ดปลด 28,590,000.-บาท 28,590,000.-บาท ประกวดราคา
บริษทั แอสมีโก้
27,100,000.-บาท บริษทั แอสมีโก้
ปล่อยแบบทยอย (30 มิลลิกรัม/เม็ด)
ด้วยวิธีการทาง (ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
(ขนาดบรรจุกล่องละ 30 - 100
อิเล็กทรอนิกส์
เม็ด) จานวน 1,500,000 เม็ด
2 มอร์ฟนี ซัลเฟต ชนิดเม็ดปลด 3,300,000.-บาท 3,300,000.-บาท
3,128,000.-บาท
ปล่อยแบบทยอย (60 มิลลิกรัม/เม็ด)
(ขนาดบรรจุกล่องละ 30 - 100
เม็ด) จานวน 120,000 เม็ด

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดที ี่สุด

เลขที่ 41/2558
ลงวันที่ 7 ส.ค. 2558

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดที ี่สุด

เลขที่ 42/2558
ลงวันที่ 28 ส.ค. 2558

แบบ สขร. ๑

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 14 กันยายน 2558
ผู้เสนอราคา
วงเงินที่จะ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและหมายเหตุที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ลาดับที่ งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
4 จ้างผลิตยาเสพติดให้โทษสาเร็จรูป 11,896,200.-บาท 11,896,200.-บาท พิเศษ
บริษทั เอ็ม แอนด์ เอ็ช 11,896,200.-บาท บริษทั เอ็ม แอนด์ เอ็ช เป็นผู้เสนอราคา
เลขที่ 4/2558
(ชนิดฉีด) ขนาดบรรจุกล่องละ 10
แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด เพียงรายเดียว
ลงวันที่ 21 ส.ค. 2558
Ampoules จานวน 270,000
กล่อง (2,700,000 แอมพูล)

5 ซื้อวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2
เมทิลเฟนิเดต ไฮโดรคลอไรด์
ชนิดเม็ดปลดปล่อยแบบทยอย
(36 มิลลิกรัม/เม็ด : ขวดละ
30 เม็ด) จานวน 9,000ขวด

6 จ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย อาคาร 1 ชั้น 4 ศูนย์
ข้อมูลและสารสนเทศ สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

23,689,800.-บาท 23,689,800.-บาท

500,000.-บาท

500,000.-บาท

พิเศษ

พิเศษ

บริษทั แจมเซ่น - ซีแลก 23,689,800.-บาท บริษทั แจมเซ่น - ซีแลก เป็นผู้เสนอราคา
จากัด
จากัด
เพียงรายเดียว

บริษทั ฟิวชั่นโซลูชั่น
จากัด

500,000.-บาท

บริษทั ฟิวชั่นโซลูชั่น
จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

เลขที่ 43/2558
ลงวันที่ 21 ส.ค. 2558

เลขที่ 82/2558
ลงวันที่ 28 ส.ค. 2558

แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
7 จ้างผลิตและเผยแพร่ คู่มอื อย.น้อย 500,000.-บาท
จานวน 27,000 เล่ม

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 14 กันยายน 2558
ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและหมายเหตุที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
544,500.-บาท กรณีพเิ ศษ โรงพิมพ์สานักงานพระ 499,500.-บาท โรงพิมพ์สานักงานพระ เนื่องจากเสนอราคา
เลขที่ 281/2558
พุทธศาสนาแห่งชาติ
พุทธศาสนาแห่งชาติ
ต่าสุด
ลงวันที่ 6 ส.ค. 2558
ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้ว 540,000.-บาท
เจ้าจอมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา
โรงพิมพ์สานักงานพระ 594,000.-บาท
พุทธศาสนาแห่งชาติ

8 จ้างพิมพ์คู่มอื การร้องเรียน (ฉบับ 1,500,000.-บาท 1,500,000.-บาท
ประชาชน ตามโครงการจัดทาคู่มอื
การร้องเรียน (ฉบับประชาชน
จานวน 60,000 เล่ม

กรณีพเิ ศษ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 1,500,000.-บาท ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเนื่องจากเสนอราคา
เลขที่ 284/2558
แห่งประเทศไทย จากัด
แห่งประเทศไทย จากัด
ต่าสุด
ลงวันที่ 11 ส.ค. 2558
โรงพิมพ์สานักงานพระ 1,514,400-บาท
พุทธศาสนาแห่งชาติ
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 1,517,400.-บาท
ราชวิทยาลัย

9 จ้างพิมพ์คู่มอื โทรศัพท์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
จานวน 6,000 เล่ม

กรณีพเิ ศษ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 294,000.-บาท ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเนื่องจากเสนอราคา
เลขที่ 285/2558
แห่งประเทศไทย จากัด
แห่งประเทศไทย จากัด
ต่าสุด
ลงวันที่ 11 ส.ค. 2558
ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้ว 297,000.-บาท
เจ้าจอมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา
โรงพิมพ์สานักงานพระ 300,000.-บาท
พุทธศาสนาแห่งชาติ

300,000.-บาท

297,000.-บาท

แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

10 จ้างพิมพ์หนังสือเรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์
ตามความเสี่ยง จานวน 2,500เล่ม
และแผ่นพับเรื่องแผนภาพแสดงหลัก
เกณฑ์การจัดประเภทเครื่องมือ
แพทย์ตามความเสี่ยง จานวน
14,000แผ่น

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
299,000.-บาท

11 จ้างพิมพ์คู่มอื โฆษณาผลิตภัณฑ์
550,000.-บาท
สุขภาพ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 จานวน 2,200 เล่ม

วันที่ 14 กันยายน 2558
ผู้เสนอราคา
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ
297,960.-บาท กรณีพเิ ศษ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 297,960.-บาท
แห่งประเทศไทย จากัด
โรงพิมพ์สานักงานพระ 305,000.-บาท
พุทธศาสนาแห่งชาติ
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 300,800.-บาท
ราชวิทยาลัย

550,000.-บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและหมายเหตุที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเนื่องจากเสนอราคา
เลขที่ 293/2558
แห่งประเทศไทย จากัด
ต่าสุด
ลงวันที่ 24 ส.ค. 2558

กรณีพเิ ศษ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 550,000.-บาท ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเนื่องจากเสนอราคา
เลขที่ 295/2558
แห่งประเทศไทย จากัด
แห่งประเทศไทย จากัด
ต่าสุด
ลงวันที่ 27 ส.ค. 2558
ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้ว 552,000.-บาท
เจ้าจอมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา
โรงพิมพ์สานักงานพระ 554,400.-บาท
พุทธศาสนาแห่งชาติ

