
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

1 จัดซ้ือต๋ัวเคร่ืองบนิ (กรุงเทพมหานคร - เด็นปาซาร์) ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เพื่อเดินทางตามคณะดูงาน

ต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ของหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ (นบร.) 

รุ่นที่ 8”

6,000.00 5,615.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด 5,615.00 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด 5,615.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด  ไม่มี

2 จัดซ้ือยาและเวชภณัฑ์ จ านวน 15 รายการ 33,000.00 31,432.35 เฉพาะเจาะจง

 - CHLORPHENIRAMINE 4 MG  ขนาด 1,000 เม็ด จ านวน 1 กระบอก บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด 53.35               บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด 53.35               คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - PREDNISOLONE 5 MG ขนาด  1,000 เม็ด จ านวน 1 กระบอก บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด 300.70              บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด 300.70             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - B1-100MG,B6-5 MG,B12-50MG ขนาด 100*10 เม็ด  จ านวน   2 กล่อง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด 1,105.80           บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด 1,105.80          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - DICLOFENAC SODIUM 25 MG ขนาด 1,000 เม็ด จ านวน 3 กระบอก บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด 494.70              บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด 494.70             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - ORPHENADRINE 35MG+PARA.450 MG  ขนาด 50*10 เม็ด จ านวน 12 กล่อง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด 3,492.00           บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด 3,492.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE 10 MG  ขนาด 1,000 เม็ด จ านวน 1 กระบอก บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด 2,279.50           บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด 2,279.50          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - LOPERAMIDE 2 MG ขนาด 1,000 เม็ด จ านวน 1 กระบอก บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด 256.08              บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด 256.08             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - MYBACIN THROAT MINT ขนาด  1,400 TABS  จ านวน  6  กล่อง   บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 5,978.30           บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 5,978.30          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - MYBACIN with zinc (Lemon) ขนาด  1,400 TABS จ านวน  6  กล่อง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 1,992.77           บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 1,992.77          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - MYBACIN with zinc (Orange) ขนาด  1,400 TABS จ านวน  6  กล่อง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 1,992.77           บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 1,992.77          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - DIMENHYDRINATE  50 mg ขนาด 50*10 เม็ด จ านวน  1   กล่อง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 207.58              บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 207.58             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - CLOXACILLIN 500 MG ขนาด 500  เม็ด จ านวน  4  กล่อง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 5,136.00           บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 5,136.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - CINNARIZINE 25 MG ขนาด 3 แผง * 10 เม็ด  จ านวน  10  กล่อง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 1968.8 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 1968.8 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE ขนาด  10*10 เม็ด  จ านวน  15  กล่อง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 3,969 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 3,969 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - MEDICINAL CHARCOAL 250 MG ขนาด  10*10 เม็ด  จ านวน  10  กล่อง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 2,205.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 2,205.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มีนำคม 2562 (เพ่ิมเตมิ)

บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 31 มีนำคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง


