แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

1 จัดซื้อเครื่องจัดลาดับบัตรคิว
อัตโนมัติ จานวน 1 ระบบ
จานวน 1 รายการ

2 จ้างผลิตและจัดส่งป้ายรับรอง
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม
ปีงบประมาณ 2559

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 1 มีนาคม 2559
ผู้เสนอราคา
วงเงินที่จะ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ หมายเหตุที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1,107,300.-บาท 1,107,236.-บาท สอบราคา บริษทั เพาเวอร์เมติค จากัด 1,100,000.-บาท หจก. อันดามันพัฒนา เนื่องจากเสนอราคา
สซ.เลขที่ 2/2559
บริษทั อินฟินทิ เทคโนโลยี 1,080,700.-บาท
ต่าสุด
ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2558
คอร์ปอเรชั่น จากัด
หจก. อันดามันพัฒนา
824,000.-บาท

450,000.-บาท

450,000.-บาท

สอบราคา

บริษทั โปรแอ็ด กรุ๊ป
บริษทั ธนสารอินเตอร์
กรุ๊ป จากัด
บริษทั มาโอ อิมเมจ จากัด
บริษทั เอเอสวี อินเตอร์
กรุ๊ป จากัด

298,530.-บาท
354,000.-บาท

บริษทั โปรแอ็ด กรุ๊ป เนื่องจากเสนอราคา
ต่าสุด

สจ.เลขที่ 14/2559
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2558

369,000.-บาท
420,000.-บาท

3 ซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 40,494,200.-บาท 40,494,200.-บาท e-bidding บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ 38,470,000.-บาท บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ เป็นผู้เสนอราคา

สซ.เลขที่ 3/2559

อุปกรณ์การประมวลผลระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ของระบบเครือข่ายในโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ของสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

จากัด

จากัด

เพียงรายเดียว

ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2558

4 จ้างบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2,000,000.-บาท 2,000,000.-บาท สอบราคา บริษทั ฟิวชั่น โซลูชั่น จากัด 1,893,390.-บาท บริษทั ฟิวชั่น โซลูชั่น จากัด เนื่องจากมีผู้เสนอ
แม่ข่าย (Physical Machine) ของ
ราคารายเดียวและ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติ
ยา ประจาปีงบประมาณ 2559
ครบถ้วนตามเงื่อนไข
ข้อกาหนดของสานัก
งานฯ

สจ.เลขที่ 20/2559
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2558

5 จ้างบารุงรักษาระบบสารสนเทศ 2,000,000.-บาท 2,000,000.-บาท
ของสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

สจ.เลขที่ 21/2559
ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2558

พิเศษ

บริษทั ฟิวชั่น โซลูชั่น จากัด 1,924,840.-บาท บริษทั ฟิวชั่น โซลูชั่น จากัด เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

6 จ้างผลิตและเผยแพร่ละครสั้นหรือ 2,500,000.-บาท 2,486,323.-บาท e-bidding บริษทั โนวาอินเตอร์แอ็ด 2,166,750.-บาท บริษทั โนวาอินเตอร์แอ็ด เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติ สจ.เลขที่ 24/2559
สารคดีสั้นทางสถานีโทรทัศน์และ
จากัด
จากัด
ครบถ้วนตามเงื่อนไข ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2558

สถานีวิทยุกระจายเสียง ประจาปี
งบประมาณ 2559

7 จ้างโครงการ อย.น้อย
ประจาปีงบประมาณ 2559

บริษทั นาราซีซเท็ม จากัด 2,239,512.-บาท
บริษทั อิมเมจ โซลูชั่น จากัด2,127,600.84 บาท
บริษทั ไวส์วิชั่น จากัด 1,735,000.-บาท
บริษทั บรอดคาซท์ไทย 2,273,000.-บาท
เทเลวิชั่น จากัด
บริษทั ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย 2,150,000.-บาท
จากัด
บริษทั ซน ซน จากัด 2,208,408.-บาท

3,300,000.-บาท 3,300,000.-บาท e-bidding บริษทั โนวาอินเตอร์ แอ็ด
จากัด
บริษทั นาราซีซเท็ม จากัด
บริษทั เอเอสวี อินเตอร์
กรุ๊ป จากัด
บริษทั ซน ซน จากัด

3,216,420.-บาท บริษทั โนวาอินเตอร์ แอ็ด
จากัด
3,236,000.-บาท
2,996,000.-บาท
3,189,000.-บาท

ข้อกาหนดของสานัก
งานฯ และเป็นผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดและ
ราคาที่เสนอต่ากว่า
เงินงบประมาณ

เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติ สจ.เลขที่ 25/2559
ครบถ้วนตามเงื่อนไข ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2558
ข้อกาหนดของสานัก
งานฯ และเป็นผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดและ
ราคาที่เสนอต่ากว่า
เงินงบประมาณ

8 จ้างโครงการพัฒนาเครือข่ายการ 2,100,000.-บาท 2,100,000.-บาท e-bidding บริษทั โนวาอินเตอร์ แอ็ด 2,046,910.-บาท บริษทั โนวาอินเตอร์ แอ็ดเนื่องจากผ่านการตรวจ สจ.เลขที่ 26/2559
พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค "แรงงาน"
จากัด
จากัด
สอบเอกสารและได้ ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2558
AC (Asean Community)
บริษทั นาราซีซเท็ม จากัด 1,996,000.-บาท
คะแนนถ่วงน้าหนัก

สุขภาพดี บริโภคปลอดภัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

บริษทั เจซีแอนด์โค 2,046,910.-บาท
พับลิครีเลชั่นส์ จากัด
บริษทั อีเว้นท์แฟคท์ จากัด 1,890,000.-บาท
บริษทั ซน ซน จากัด 1,989,780.-บาท

9 จ้างพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียน
ตารับยาแบบ e-submission รองรับ
AEC ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
1.1จ้างพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียน38,656,463.-บาท 38,656,463.-บาท e-bidding บริษทั แฟ็คทอรี่ ทอร์ค 37,000,000.-บาท บริษทั แฟ็คทอรี่ ทอร์ค
ตารับยา e-submission รองรับ
จากัด
จากัด
AEC
1.2จัดหาระบบคอมพิวเตอร์

4,176,900.-บาท 4,176,900.-บาท

1.3จ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูล 2,300,000.-บาท 2,300,000.-บาท
ทะเบียนยาและข้อมูลที่จาเป็นใน
ระบบยา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.4จ้างพัฒนาระบบติดตามเอกสาร 1,709,937.-บาท 1,709,937.-บาท
ทะเบียนยโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์

10 จ้างโครงการพัฒนาระบบฐาน
6,500,000.-บาท 6,500,000.-บาท
ข้อมูลการขออนุญาตโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระยะที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สูงสุดและมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไข
ข้อกาหนดของสานัก
งานและเป็นผู้ได้
คะแนนสูงสุด

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ากว่าจานวนเงิน
งบประมาณที่ได้
รับจัดสรร
e-bidding บริษทั ฟิวชั่นโซลูชั่น 3,850,000.-บาท บริษทั ฟิวชั่นโซลูชั่น จากัด เป็นผู้เสนอราคา
จากัด
ต่ากว่าจานวนเงิน
บริษทั แฟ็คทอรี่ทอล์ค จากัด 4,176,900.-บาท
งบประมาณที่ได้
รับจัดสรร
e-bidding บริษทั ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค 2,080,000.-บาท บริษทั ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค เป็นผู้เสนอราคา
แอนด์ดไี ซน์ จากัด
แอนด์ดไี ซน์ จากัด
ต่ากว่าจานวนเงิน
งบประมาณที่ได้
รับจัดสรร
e-bidding บริษทั ฟิวชั่นโซลูชั่น 1,640,000.-บาท บริษทั ฟิวชั่นโซลูชั่น
เป็นผู้เสนอราคา
จากัด
จากัด
ต่ากว่าจานวนเงิน
งบประมาณที่ได้
รับจัดสรร
e-bidding บริษทั ฟิวชั่นโซลูชั่น 5,900,000.-บาท บริษทั ฟิวชั่นโซลูชั่น เนื่องจากมีผู้เสนอ
จากัด
จากัด
ราคารายเดียวและ
เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไข

สจ.เลขที่ 27/2559
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558

สซ.เลขที่ 4/2559
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558

สจ.เลขที่ 29/2559
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558

สจ.เลขที่ 30/2559
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558

สจ.เลขที่ 31/2559
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2558

ข้อกาหนดของสานัก
งานฯ

11 ซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 10,948,000.-บาท
จานวน 2 รายการ
1.ออกซิโคโดน โฮโดรคลอไรด์
6,160,000.-บาท 6,160,000.-บาท
ชนิดเม็ดปลดปล่อยแบบทยอย
10 มิลลิกรัม Oxycodone HCl
reformulation controlled
release tablets 10 mg
ขนาดบรรจุกล่องละ 28 เม็ด
ราคากล่องละ 1,540.-บาท
จานวน 4,000 กล่อง
2.ออกซิโคโดน โฮโดรคลอไรด์
4,788,000.-บาท 4,788,000.-บาท
ชนิดเม็ดปลดปล่อยแบบทยอย
40 มิลลิกรัม Oxycodone HCl
reformulation controlled
release tablets 40 mg
ขนาดบรรจุกล่องละ 28 เม็ด
ราคากล่องละ 4,778.-บาท
จานวน 1,000 กล่อง

พิเศษ

บริษทั มันดิฟาร์มา
(ประเทศไทย) จากัด

6,160,000.-บาท

บริษทั มันดิฟาร์มา
(ประเทศไทย) จากัด

เป็นผู้เสนอราคา สซ.เลขที่ 7/2559 (เงินทุน)
เพียงรายเดียว
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2558

พิเศษ

บริษทั มันดิฟาร์มา
(ประเทศไทย) จากัด

4,788,000.-บาท

บริษทั มันดิฟาร์มา
(ประเทศไทย) จากัด

เป็นผู้เสนอราคา สซ.เลขที่ 7/2559 (เงินทุน)
เพียงรายเดียว
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2558

12 จ้างพิมพ์แผ่นพับสื่อการเรียนรู้
เรื่อง ชม-ชิม-ช็อป 77 สุดยอด
ผลิตภัณฑ์อาหารจากทั่วประเทศ
จานวน 2 รายการ

320,000.-บาท

320,000.-บาท กรณีพเิ ศษ โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ 320,000.-บาท
ทหารผ่านศึก
ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้ว 370,400.-บาท
เจ้าจอมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา
สานักข่าวพาณิชย์ กรมส่ง 393,600.-บาท
เสริมการส่งออก

13 ซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 1,870,000.-บาท 1,870,000.-บาท e-bidding
Cocaine HCL powder

14 จ้างดาเนินโครงการพัฒนาเครือข่าย 158,730.-บาท
ต้นแบบการบริหารจัดการของเสีย
ทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี

158,730.-บาท จ้างที่ปรึกษา

โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์เนื่องจากเสนอราคา
ทหารผ่านศึก
ต่าสุด

บจ.เลขที่ 105/2559
ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2558

-

-

-

ยกเลิก

ประกาศเลขที่ 23/2559
ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล

158,730.-บาท

มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

สจ.เลขที่ 22/2559
ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2558

15 จ้างเพื่อปฏิบตั งิ านตามโครงการ
550,000.-บาท
สารวจความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการจากสานักงานคณะกรรม
การอาหารและยา

550,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา สถาบันให้คาปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

550,000.-บาท สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษา เป็นผู้เสนอราคา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพียงรายเดียว

สจ.เลขที่ 23/2559
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2558

16 จ้างดาเนินโครงการการเพิ่มประสิทธิ 250,000.-บาท
ภาพการจัดการสารเคมีของแผนปฏิบตั ิ
การระยะกลาง (พ.ศ.2559-2564)

250,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา

250,000.-บาท

สจ.เลขที่ 32/2559
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558

นางยุวดี อินนา

นางยุวดี อินนา

เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

าหรือ

