แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถนุ ายน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ผู้เสนอราคา
วงเงินที่จะ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและหมายเหตุที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ลาดับที่
งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 49,996,000.-บาท 49,996,000.-บาท ประกวดราคา บริษทั อัลโวเจน 49,780,000.-บาท บริษทั อัลโวเจน
เป็นผู้เสนอราคา
เลขที่ 30/2558
เฟนทานิล ซิเตรท ชนิดฉีด (ขนาด
ด้วยวิธีการทาง (ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด เพียงรายเดียว
ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2558
ความแรงเทียบเท่าเฟนทานิลเบส
อิเล็กทรอนิกส์
0.1 มิลลิกรัม/2 มิลลิลิตร/แอมพูล ;
กล่องละ 10 แอมพูล)
2 ซื้อวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2
7,608,000.-บาท 7,608,000.-บาท ประกวดราคา
บริษทั แคสป้า
5,649,600.-บาท
บริษทั แคสป้า
เป็นผู้เสนอราคา
เลขที่ 31/2558
โซลพิเดม ทาร์เทรต ชนิดเม็ด
ด้วยวิธีการทาง ฟาร์มาซูตคิ อล
ฟาร์มาซูตคิ อล
ที่ดที ี่สุด
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
(10 มิลลิกรัม/เม็ด)
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
จานวน 2,400,000 เม็ด
บริษทั อัลโวเจน 6,291,600.-บาท
(ประเทศไทย) จากัด
บริษทั ดีเคเอสเอช 6,420,000.-บาท
(ประเทศไทย) จากัด
บริษทั โนวาร์ตสี
7,598,000.-บาท
(ประเทศไทย) จากัด
3 ซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 8,804,000.-บาท 8,804,000.-บาท ประกวดราคา บริษทั ซิคลิค ฟาร์มา 8,003,600.-บาท บริษทั ซิคลิค ฟาร์มา
มอร์ฟนี ซัลเฟต ชนิดแคปซูลปลด
จากัด
จากัด
ปล่อยแบบทยอย (50 มิลลิกรัม/
แคปซูล) บรรจุกล่องละ 20 แคปซูล
จานวน 10,000 กล่อง

เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

เลขที่ 34/2558
ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2558

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถนุ ายน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ผู้เสนอราคา
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและหมายเหตุที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

4 ซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
จานวน 2 รายการ
1. เฟนทานิล ชนิดแผ่นแปะผิวหนัง 3,225,000.-บาท 3,225,000.-บาท ประกวดราคา บริษทั โนวาร์ตสี
2,925,000.-บาท บริษทั โนวาร์ตสี
(12 ไมโครกรัม/ชั่วโมง ; กล่องละ
ด้วยวิธีการทาง (ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
5 แผ่น) จานวน 15,000 กล่อง
อิเล็กทรอนิกส์
2. เฟนทานิล ชนิดแผ่นแปะผิวหนัง 10,687,680.-บาท 10,687,680.-บาท
9,552,000.-บาท
(25 ไมโครกรัม/ชั่วโมง ; กล่องละ
5 แผ่น) จานวน 48,000 กล่อง

เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

เลขที่ 35/2558
ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2558

5 ซื้อวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2
22,080,000.-บาท 22,080,000.-บาท ประกวดราคา บริษทั แอลเอฟ 20,760,000.-บาท บริษทั แอลเอฟ
เมทิลเฟนิเดต ไฮโดรคลอไรด์
ด้วยวิธีการทาง (ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
ชนิดเม็ด (10 มิลลิกรัม/เม็ด)
อิเล็กทรอนิกส์
เม็ดยาบรรจุอยู่ในแผงยา และบรรจุ
กล่องละ 30 -200 เม็ด) จานวน
12,000,000 เม็ด

เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

เลขที่ 36/2558
ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2558

6 จ้างโอนย้ายข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4,500,000.-บาท 4,500,000.-บาท ประกวดราคา บริษทั ฟิวชั่น โซลูชั่น 4,098,100.-บาท บริษทั ฟิวชั่น โซลูชั่น
สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
กาจัด
กาจัด
ยา

เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

เลขที่ 77/2558
ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2558

แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถนุ ายน

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

7 ซื้อวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2
Nitrazepam tablet (5 mg/tab)
เม็ดยาบรรจุอยู่ในขวดหรือกล่องละ
21 - 100 เม็ด จานวน 300,000
เม็ด

8 ซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
ที่เป็นวัตถุดบิ Pethidine HCL
powder (ขนาดบรรจุกระป๋องละ
1 กิโลกรัม) จานวน 60 กระป๋อง

9 จ้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือ
พิมพ์

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
885,000.-บาท

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและหมายเหตุที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
885,000.-บาท สอบราคา บริษทั แอลเอฟ เอเชีย 864,000.-บาท บริษทั แอลเอฟ เอเชีย เป็นผู้เสนอราคา
เลขที่ 32/2559
(ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
ที่ดที ี่สุด
ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2559

1,134,000.-บาท 1,134,000.-บาท

198,000.-บาท

198,000.-บาท

สอบราคา

พิเศษ

บริษทั ซายน์พลัส 1,078,560.-บาท บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด์
อินเตอร์ เนชั่นแนล
เจ๊บเซ่น อินกรีเดียนส์
จากัด
(ที)่ จากัด
บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด์ 1,069,560.-บาท
เจ๊บเซ่น อินกรีเดียนส์
(ที)่ จากัด

บริษทั มติชน จากัด
(มหาชน)

198,000.-บาท

บริษทั มติชน จากัด
(มหาชน)

เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

เลขที่ 33/2558
ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2558

เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

เลขที่ 232/2558
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558

แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถนุ ายน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ผู้เสนอราคา
วงเงินที่จะ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและหมายเหตุที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ลาดับที่
งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
10 จ้างผลิตคู่มอื Primary GMP อยากได้2,500,000.-บาท 2,480,000.-บาท กรณีพเิ ศษ โรงพิมพ์พระพุทธศาสนา 2,480,000.-บาท โรงพิมพ์พระพุทธศาสนา เป็นผู้เสนอราคา
เลขที่ 238/2558
ไม่ยาก จานวน 80,000 แผ่น
แห่งชาติ
แห่งชาติ
ต่าสุด
ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2558
ศูนย์บริการวิชาการ 2,640,000.-บาท
มหาวิทยาลัยศรีนรินทร์
วีโรฒ
ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้ว 2,600,000.-บาท
เจ้าจอมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา

