แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
600,000.-บาท
300,000.-บาท

1 จ้างพิมพ์หนังสือ จานวน 2 รายการ
1.1 จ้างพิมพ์หนังสือเรื่อง คู่มอื การขอ
อนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ จานวน
6,000 เล่ม
1.2 จ้างพิมพ์หนังสือเรื่อง คู่มอื การปฏิบตั ิ 300,000.-บาท
งานตามพระราชบัญญัตเิ ครื่องมือแพทย์
พ.ศ. 2551 จานวน 2,400 เล่ม

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 20 ตุลาคม 2558
ผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ
600,000.-บาท กรณีพเิ ศษ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 600,000.-บาท
แห่งประเทศไทย จากัด
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 606,600.-บาท
ราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์สานักงานพระ 605,100.-บาท
พุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและหมายเหตุที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากเสนอราคา เลขที่ 298/2558
แห่งประเทศไทย จากัด
ต่าสุด
ลงวันที่ 2 ก.ย. 2558

2 จ้างพิมพ์หนังสือ อาการป่วยและคาแนะนา 330,000.-บาท
การใช้ยา ภาษาอาเซียน +3 (ฉบับปรับ
ปรุง) จานวน 2,000 เล่ม

330,000.-บาท กรณีพเิ ศษ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 330,000.-บาท ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากเสนอราคา เลขที่ 299/2558
แห่งประเทศไทย จากัด
แห่งประเทศไทย จากัด
ต่าสุด
ลงวันที่ 2 ก.ย. 2558
โรงพิมพ์สานักงานพระ 340,000.-บาท
พุทธศาสนาแห่งชาติ
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 335,000.-บาท
ราชวิทยาลัย

3 จ้างพิมพ์หนังสือเรื่องแนวทางปฏิบตั ิ
200,000.-บาท
สาหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นาโน จานวน 400 เล่ม

200,000.-บาท กรณีพเิ ศษ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 200,000.-บาท ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากเสนอราคา เลขที่ 300/2558
แห่งประเทศไทย จากัด
แห่งประเทศไทย จากัด
ต่าสุด
ลงวันที่ 2 ก.ย. 2558
โรงพิมพ์สานักงานพระ 202,800.-บาท
พุทธศาสนาแห่งชาติ
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 203,200.-บาท
ราชวิทยาลัย

แบบ สขร. ๑

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 20 ตุลาคม 2558
ผู้เสนอราคา
วงเงินที่จะ
ลาดับที่
งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ
4 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับให้ความรู1,520,550.-บาท
้
1,520,550.-บาท กรณีพเิ ศษ ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้ว 1,520,550.-บาท
และเตือนภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด
เจ้าจอมมหาวิทยาลัย
กฎหมาย จานวน 109,000 แผ่น
ราชภัฏสวนสุนนั ทา
โรงพิมพ์สานักงานพระ 1,531,450.-บาท
พุทธศาสนาแห่งชาติ
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 1,526,000.-บาท
ราชวิทยาลัย
5 ซื้อครุภณ
ั ฑ์กล้องวงจรปิด IP
Camera พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
คลังวัตถุเสพติดทั้งภายในและนอก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2558
6 ซื้อวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2
เม็ทธิลเฟนิเดท ไฮโดรคลอไรด์
(Methylphenidate HCI tablet
10 mg/tab (Ritalin 10 mg/
tab) ขนาดบรรจุกล่องละ 200
เม็ด ราคากล่องละ 663.-บาท
(เม็ดละ 3,315.-บาท) จานวน
30,000 กล่อง

488,800.-บาท

488,800.-บาท

19,890,000.-บาท 19,890,000.-บาท

พิเศษ

พิเศษ

ร้าน แอล พี
เอ็น ซิสเต็มส์

488,800.-บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและหมายเหตุที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้ว เนื่องจากเสนอราคา เลขที่ 301/2558
เจ้าจอมมหาวิทยาลัย
ต่าสุด
ลงวันที่ 4 ก.ย. 2558
ราชภัฏสวนสุนนั ทา

ร้าน แอล พี
เอ็น ซิสเต็มส์

บริษทั โนวาร์ตสี
19,890,000.-บาท บริษทั โนวาร์ตสี
(ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด

เป็นผู้เสนอราคา เลขที่ 44/2558 (เงินทุนฯ)
เพียงรายเดียว ลงวันที่ 16 ก.ย. 2558

เป็นผู้เสนอราคา เลขที่ 45/2558 (เงินทุนฯ)
เพียงรายเดียว ลงวันที่ 21 ก.ย. 2558

แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

7 จ้างผลิตวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2
จานวน 2 รายการ
1.Alprazolam tablet 0.25
mg/tab ขนาดบรรจุกล่องละ 100
เม็ด ราคากล่องละ 45.-บาท
จานวน 200,000 กล่อง
2.Alprazolam tablet 0.5
mg/tab ขนาดบรรจุกล่องละ 100
เม็ด ราคากล่องละ 45.-บาท
จานวน 300,000 กล่อง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
22,500,000.-บาท

ราคากลาง

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 20 ตุลาคม 2558
ผู้เสนอราคา
วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและหมายเหตุที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

9,000,000.-บาท 9,000,000.-บาท

พิเศษ

บริษทั ฟาร์มาสันต์ 9,000,000.-บาท บริษทั ฟาร์มาสันต์ เป็นผู้เสนอราคา เลขที่ 5/2558 (เงินทุนฯ)
แลบบอราตอรีส จากัด
แลบบอราตอรีส จากัด เพียงรายเดียว ลงวันที่ 21 ก.ย. 2558

13,500,000.-บาท 13,500,000.-บาท

พิเศษ

บริษทั ฟาร์มาสันต์ 13,500,000.-บาท
แลบบอราตอรีส จากัด

8 จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาน
(Smartcard Reader)

1,000,000.-บาท 1,000,000.-บาท e-Bidding บริษทั ฟิวชั่น โซลูชั่น
จากัด

984,128.-บาท

บริษทั ฟิวชั่น โซลูชั่น
จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

เลขที่ 83/2558
ลงวันที่ 17 ก.ย. 2558

9 จ้างปรับปรุงห้องอบรมคอมพิวเตอร์
อาคาร 1 ชั้น 4 ศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการ
ประจาปีงบประมาณ 2558

433,000.-บาท

433,000.-บาท

บริษทั ฟิวชั่น โซลูชั่น
จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

เลขที่ 85/2558
ลงวันที่ 22 ก.ย. 2558

433,000.-บาท

พิเศษ

บริษทั ฟิวชั่น โซลูชั่น
จากัด

แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

10 ซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 6 รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
211,100.-บาท

วันที่ 20 ตุลาคม 2558
ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและหมายเหตุที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
211,100.-บาท
พิเศษ บริษทั สหธุรกิจ จากัด 175,480.บาท บริษทั สหธุรกิจ จากัด เป็นผู้เสนอราคา เลขที่ 46/2558 (เงินทุนฯ)
เพียงรายเดียว ลงวันที่ 25 ก.ย. 2558

