แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

1 จ้างผลิตแผ่นพับเรื่อง "คิดก่อนเชื่อ
โฆษณาผลิตภัณฑ์เริมอาหารและ
เครื่องสาอาง"

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 1 มีนาคม 2559
ผู้เสนอราคา
วงเงินที่จะ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและหมายเหตุที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1,000,000-บาท 999,600.-บาท กรณีพเิ ศษ โรงพิมพ์สานักงานพระ
995,400.-บาท โรงพิมพ์สานักงานพระ เนื่องจากเสนอราคา บจ.เลขที่ 81/2559
พุทธศาสนาแห่งชาติ
พุทธศาสนาแห่งชาติ
ต่าสุด
ลงวันที่ 10 พ.ย. 2558
ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้ว 1,004,220.-บาท
เจ้าจอมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 1,001,700.-บาท
ราชวิทยาลัย

2 ซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
มอร์ฟนี ซัลเฟต ขนาดบรรจุ
10 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ
56,817.-บาท

3,417,687.-บาท 3,417,687.-บาท

พิเศษ

บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด์ 3,409,020.-บาท บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด์ เป็นผู้เสนอราคา สซ.เลขที่ 4/2559 (เงินทุน)
เจ๊บเซ่น อินกรีเดียนส์ (ที)
เจ๊บเซ่น อินกรีเดียนส์ (ที) เพียงรายเดียว
ลงวันที่ 4 พ.ย. 2558
จากัด
จากัด

3 จ้างประเมินความพร้อมในการ
เตรียมรับการประเมินจาก PIC/S
Assessment Team จานวน 11
รายการ

632,500.-บาท

632,500.-บาท

พิเศษ

นางประภัสสร ธนะผลเลิศ

4 จ้างพิมพ์และเผยแพร่จดหมายข่าว

640,000.-บาท

600,000.-บาท กรณีพเิ ศษ

โรงพิมพ์สานักงานพระ

595,830.-บาท นางประภัสสร ธนะผลเลิศ เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

600,000.-บาท

บจ.เลขที่ 68/2559
ลงวันที่ 4 พ.ย. 2558

โรงพิมพ์สานักงานพระ เนื่องจากเสนอราคา บจ.เลขที่ 69/2559

อย.น้อย "จากเพื่อน....ถึงเพื่อน"

5 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) จานวน 10 เครื่อง

พุทธศาสนาแห่งชาติ
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้ว
เจ้าจอมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา
516,000-บาท

516,000-บาท e-bidding บริษทั ประสิทธิภาพเซล์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด
บริษทั ไบรทเบรน
อินเตอร์เทรด จากัด
บริษทั แอร์โก้ โปร-เทค จากัด
บริษทั วี.เค.เค. พลัส คูลลิ่ง
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เค.แอล
คูลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง
บริษทั เจ.เอ็น.อาร์.แอร์
ซัพพลาย จากัด
หจก. ก๊วยเจ๋ง 58
ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส

พุทธศาสนาแห่งชาติ

ต่าสุด

ลงวันที่ 5 พ.ย. 2558

700,000.-บาท
660,000.-บาท

478,290.-บาท บริษทั วี.เค.เค. พลัส คูลลิ่งเนื่องจากเสนอราคา สซ.เลขที่ 1/2559
จากัด
ต่าสุด
ลงวันที่ 20 พ.ย. 2558
516,000.-บาท
459,790.-บาท
445,000.-บาท
499,414.-บาท
467,000.-บาท
458,000.-บาท
461,919.-บาท

6 จ้างพัฒนาระบบการอนุญาต
เครื่องมือแพทย์ ประจาปีงบ
ประมาณ 2559

1,000,000.-บาท 1,000,000.-บาท e-bidding บริษทั ฟิว โซลูชั่น จากัด

950,000.-บาท บริษทั ฟิว โซลูชั่น จากัด เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

สจ.เลขที่ 12/2559
ลงวันที่ 18 พ.ย. 2558

7 จ้างผลิตคู่มอื รวม(เรื่อง)เด็ด
สะเก็ดความรู้ ฉบับ Infographic

5,500,000.-บาท 5,500,000.-บาท กรณีพเิ ศษ ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้ว
เจ้าจอมมหาวิทยาลัย

5,493,750.-บาท ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้ว เนื่องจากเสนอราคา บจ.เลขที่ 76/2559
เจ้าจอมมหาวิทยาลัย
ต่าสุด
ลงวันที่ 6 พ.ย. 2558

2

ราชภัฏสวนสุนนั ทา
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 5,515,625.-บาท
ราชวิทยาลัย
สานักบริการวิชาการ 5,531,250.-บาท
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ราชภัฏสวนสุนนั ทา

8 จ้างผลิตชิ้นงานเผยแพร่ความรู้การ
บริโภคนมโรงเรียนอย่างปลอดภัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2,600,000.-บาท 2,600,000.-บาท กรณีพเิ ศษ ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้ว 2,600,000-บาท ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้ว เนื่องจากเสนอราคา บจ.เลขที่ 87/2559
เจ้าจอมมหาวิทยาลัย
เจ้าจอมมหาวิทยาลัย
ต่าสุด
ลงวันที่ 19 พ.ย. 2558
ราชภัฏสวนสุนนั ทา
ราชภัฏสวนสุนนั ทา
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 2,625,000.-บาท
ราชวิทยาลัย
สานักบริการวิชาการ 2,650,000.-บาท
มหาวิทยาลัยศิลปากร

9 จ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ผ่าน
www. Oryor .com ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

1,700,000.-บาท 1,700,000.-บาท e-bidding บริษทั คีน อายน์ จากัด

10 จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบรายงาน
การนาเข้าผลิต และกระจาย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระยะที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

3,000,0000.-บาท3,000,0000.-บาท e-bidding

11 จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบรายงาน
การนาเข้าผลิต และกระจาย

3,000,0000.-บาท3,000,0000.-บาท e-bidding บริษทั ฟิวชั่น โซลูชั่น จากัด 2,900,000.-บาท บริษทั ฟิวชั่น โซลูชั่น จากัด เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

-

1,250,830.-บาท บริษทั คีน อายน์ จากัด เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

-

-

สจ.เลขที่ 13/2559
ลงวันที่ 30 พ.ย. 2558

ยกเลิก เนื่องจาก ประกาศเลขที่ 1/2559
เปลี่ยนแปลง TOR

สจ.เลขที่ 15/2559
ลงวันที่ 20 พ.ย. 2558

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระยะที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

12 จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลเร่งด่วน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

3,265,000.-บาท 3,265,000.-บาท e-bidding บริษทั โนวาอินเตอร์ แอ็ด 3,081,600.-บาท บริษทั โนวาอินเตอร์ แอ็ด เนื่องจากผ่านการ สจ.เลขที่ 17/2559
จากัด
จากัด
ตรวจสอบเอกสาร ลงวันที่ 20 พ.ย. 2558
บริษทั นาราซีซเท็ม จากัด 3,091,000.-บาท
และได้คะแนน
บริษทั คอคนครีเอท จากัด 3,208,395.-บาท
สูงสุด

13 จ้างดาเนินงานโครงการชั่งใจก่อน
ใช้ยา ประจาปีงบประมาณ
2559

4,000,000.-บาท 4,000,000.-บาท e-bidding บริษทั นาราซีชเท็ม จากัด 3,769,659.-บาท
บริษทั โนวาอินเตอร์ แอ็ด 3,650,000.-บาท
จากัด
บริษทั ดิ-แอ็ท-โมสท์ พรีเซ็น 3,749,000.-บาท
เทชั่น จากัด

บริษทั นาราซีชเท็ม เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติ สจ.เลขที่ 18/2559
จากัด
ครบถ้วนตามเงื่อนไข ลงวันที่ 30 พ.ย. 2558
ข้อกาหนดของสานัก
งานและผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุด

14 จ้างผลิตวัตถุเสพติด จานวน 4
รายการ
1.Codeine phosphate tablet
1.5 mg (ขนาดบรรจุขวดละ

2,252,000.-บาท 2,252,000.-บาท กรณีพเิ ศษ

องค์การเภสัชกรรม

320,000.-บาท

องค์การเภสัชกรรม

2,252,000.-บาท

เป็นผู้เสนอราคา บจ.เลขที่ 2/2559 (เงินทุน)
เพียงรายเดียว ลงวันที่ 11 พ.ย. 2558

100 เม็ด) จานวน 4,000 ขวด
2.Codeine phosphate tablet
(ขนาดบรรจุขวดละ100 เม็ด)
จานวน 1,000 ขวด
3.Methadone HCl tablet 5
mg (ขนาดบรรจุขวดละ 100
เม็ด) จานวน 3,000 ขวด
4.Opium tincture 1% w/v of
morphine (ขนาดบรรจุขวดละ
450 มิลลิลิตร) จานวน 20,000
ขวด

150,000.-บาท

282,000.-บาท

1,500,000.-บาท

15 ซื้อวัตถุออกฤทธิ์ จานวน 2 รายการ 21,948,600.-บาท
1.เมทิลเฟนิเดท ไฮโดรคลอไรด์
9,000,000.-บาท 9,000,000.-บาท พิเศษ
ชนิดเม็ดปลดปล่อยแบบทยอย 18
มิลลิกรัม ขนาดบรรจุกล่องละ 30
เม็ด จานวน 180,000 เม็ด
ราคาเม็ดละ 44.94 บาท
(กล่องละ 1,348.20 บาท
2.เมทิลเฟนิเดท ไฮโดรคลอไรด์
12,948,600.-บาท 12,948,600.-บาท พิเศษ
ชนิดเม็ดปลดปล่อยแบบทยอย 36
มิลลิกรัม ขนาดบรรจุกล่องละ 30
เม็ด จานวน 210,000 เม็ด
ราคาเม็ดละ 53.50 บาท
(กล่องละ 1,605. บาท
16 จ้างดาเนินโครงการศึกษาการนา
550,000.-บาท 550,000.-บาท จ้างที่ปรึกษา
เข้าข้อมูลรายการสารผสมสู่ทา
เนียบสารเคมีที่มอี ยู่ของประเทศ
ไทย

บริษทั โนวาร์ตสี
(ประเทศไทย) จากัด

8,089,200.-บาท

บริษทั โนวาร์ตสี
(ประเทศไทย) จากัด

เป็นผู้เสนอราคา สซ.เลขที่ 6/2559 (เงินทุน)
เพียงรายเดียว ลงวันที่ 27 พ.ย. 2558

บริษทั โนวาร์ตสี
(ประเทศไทย) จากัด

11,235,000.-บาท

บริษทั โนวาร์ตสี
(ประเทศไทย) จากัด

เป็นผู้เสนอราคา สซ.เลขที่ 6/2559 (เงินทุน)
เพียงรายเดียว ลงวันที่ 27 พ.ย. 2558

นางยุวรี อินนา

550,000.-บาท

นางยุวรี อินนา

เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

สจ.เลขที่ 16/2559
ลงวันที่ 25 พ.ย. 2558

17 จ้างผลิตสื่อ Animation สาหรับ
เว็บไซต์ และ Oryor Smart
Application

18 จ้างพิมพ์วารสารอาหารและยา
ประจาปี 2558 - 2559

19 จ้างพิมพ์วารสารข่าวสารด้านยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจาปี
2558 - 2559

1,000,000.-บาท 1,000,000.-บาท e-bidding บริษทั แอนิเมเนีย จากัด
บริษทั โกลบ์เบิล ครีเอชั่น
จากัด
บริษทั ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค
แอนด์ ดีไซน์ จากัด
บริษทั อินโฟ มีเดีย อินโน
เวชั่น จากัด
บริษทั ไรซ์ โซลูชั่น แอนด์
คอนซัลแท้นท์ จากัด
บริษทั อาตาปี จากัด

770,000.-บาท
842,946.-บาท

528,000.-บาท

480,000.-บาท

474,400.-บาท

480,000.-บาท กรณีพเิ ศษ

โรงพิมพ์สานักงานพระ
พุทธศาสนาแห่งชาติ
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้ว
เจ้าจอมมหาวิทยาลัย

296,000.-บาท กรณีพเิ ศษ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จากัด
โรงพิมพ์สานักงานพระ
พุทธศาสนาแห่งชาติ
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

985,855.-บาท

บริษทั แอนิเมเนีย จากัดเนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติ สจ.เลขที่ 19/2559
ครบถ้วนตามเงื่อนไข ลงวันที่ 25 พ.ย. 2558
ข้อกาหนดของสานัก
งานและผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุด

765,050.-บาท
807,850.-บาท
790,000.-บาท

โรงพิมพ์สานักงานพระ เนื่องจากเสนอราคา บจ.เลขที่ 85/2559
พุทธศาสนาแห่งชาติ
ต่าสุด
ลงวันที่ 19 พ.ย. 2558

504,000.-บาท
498,000.-บาท

296,000.-บาท ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากเสนอราคา บจ.เลขที่ 89/2559
แห่งประเทศไทย จากัด
ต่าสุด
ลงวันที่ 19 พ.ย. 2558
531,000.-บาท
304,000.-บาท

าหรือ

