
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

64097032959

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

382,612.74 บาท

382,612.74 บาท

010553910691
1

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 36,192.75Mesna 400 mg/4 ml injection1

010553910691
1

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 72,225.00Vinorelbine 30 mg capsule2

010553910691
1

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 199,918.80PDF low calcium 1.5% 5 liters3

010553910691
1

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 49,979.70PDF low calcium 2.5% 5 liters4

010553910691
1

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 24,296.49PDF normal calcium Twinbag 1.5% 2 liters5

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055391

06911
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
จำกัด

64091405
6949

อว
0603.10
/6250

01/09/2
564

382,612.7
4

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

64087631560

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,196.00 บาท

20,386.33 บาท

0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10,500.00Dexamethasone 4 mg tablet1

0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 4,086.00Sulfamethoxazole 400 mg+trimethoprim 80 mg injection (5 ml)3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105528008271
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล

จำกัด
640914030807

อว 0603.10

/6273
02/09/2564 14,586.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

64097060667

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

498,750.00 บาท

498,750.00 บาท

099400016012
7

สภากาชาดไทย 498,750.00Albumin 20% injection (50 ml)1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09940001

60127
สภากาชาดไทย

64091405
7103

อว
0603.10
/6253

01/09/2
564

498,750.0
0

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

64097059078

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

314,636.70 บาท

584,440.70 บาท

099400016531
5

องค์การเภสัชกรรม 15,000.00Ampicillin 1 g injection1

099400016531
5

องค์การเภสัชกรรม 35,952.00Letrozole 2.5 mg tablet2

099400016531
5

องค์การเภสัชกรรม 179,760.00Sertraline 50 mg tablet3

099400016531
5

องค์การเภสัชกรรม 36,000.00Dexamethasone 4 mg/ml injection4

099400016531
5

องค์การเภสัชกรรม 2,984.70Nevirapine 200 mg tablet5

099400016531
5

องค์การเภสัชกรรม 44,940.00Alcohol70% (60 ml)6

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09940001

65315
องค์การเภสัชกรรม

64091405
7737

อว
0603.10
/6254

01/09/2
564

314,636.7
0

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

64087632907

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

498,192.00 บาท

498,192.00 บาท

010552300211
8

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด

498,192.00
Glucosamine 750 mg + Chondroitin 600 mg
powder

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055230

02118
บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จำกัด

64091405
0105

อว
0603.10
/6270

02/09/2
564

498,192.0
0

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

64087633261

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,874.99 บาท

41,875.00 บาท

010553910691
1

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 41,874.99L-Asparaginase 10,000 IU/vial1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055391

06911
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
จำกัด

64091405
7939

อว
0603.10
/6256

01/09/2
564

41,874.99
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

64087701930

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52,500.00 บาท

52,500.00 บาท

010553603012
3

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 13,500.00Hep B immunoglobulin 180 IU/1 ml injection1

010553603012
3

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 39,000.00JE vaccine (Live-attenuated) 0.5 ml injection2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055360

30123
บริษัท ไบโอจีนีเทค
จำกัด

64091403
1180

อว
0603.10
/6176

30/08/2
564

52,500.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

64087702117

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

51,360.00 บาท

216,912.00 บาท

010554605902
7

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
(ประเทศไทย) จำกัด

51,360.00Amiodarone 200 mg tablet1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055460

59027

บริษัท แคสป้า
ฟาร์มาซูติคอล
(ประเทศไทย) จำกัด

64091403
1308

อว
0603.10
/6177

30/08/2
564

51,360.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

64087702231

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

010554710174
4

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 13,000.00Sodium chloride 3% injection (5 ml)1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055471

01744
บริษัท ฟาร์ม่า อินโน
วา จำกัด

64091403
1481

อว
0603.10
/6178

30/08/2
564

13,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

64087702290

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,920.00 บาท

15,920.00 บาท

010551900644
9

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล(ประเทศ
ไทย) จำกัด

15,920.00Conjugated estrogens 0.625 mg tablet1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055190

06449

บริษัท ยูเนียนเม
ดดิคอล(ประเทศไทย)
จำกัด

64091403
1693

อว
0603.10
/6179

30/08/2
564

15,920.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

64087702344

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,000.00 บาท

18,936.00 บาท

099400016531
5

องค์การเภสัชกรรม 14,000.00Irbesartan 300 mg tablet1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09940001

65315
องค์การเภสัชกรรม

64091403
1804

อว
0603.10
/6180

30/08/2
564

14,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

64097026559

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

170,130.00 บาท

449,999.20 บาท

010552300211
8

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด

170,130.00Trastuzumab 440 mg injection1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055230

02118
บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จำกัด

64091404
5011

อว
0603.10
/6255

01/09/2
564

170,130.0
0

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

64087702391

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,572.50 บาท

12,572.50 บาท

010553812365
0

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
โลจิสติกส์ จำกัด

12,572.50Dorzolamide 2% eye drop1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055381

23650

บริษัท ดีทแฮล์ม
เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จำกัด

64091403
1938

อว
0603.10
/6181

30/08/2
564

12,572.50
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

64097027362

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

169,488.00 บาท

169,488.00 บาท

010552300211
8

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด

57,138.00Brimonidine 0.2% eye drop (5 ml)1

010552300211
8

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด

112,350.00Epinastine HCl 0.05% eye drop (5 ml)2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055230

02118
บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จำกัด

64091404
5730

อว
0603.10
/6257

01/09/2
564

169,488.0
0

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

64087702026

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

426,480.60 บาท

426,490.80 บาท

010552300211
8

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด

426,480.60Decitabine 50 mg injection1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055230

02118
บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จำกัด

64091403
2098

อว
0603.10
/6182

30/08/2
564

426,480.6
0

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

64097039135

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

126,249.30 บาท

126,252.00 บาท

010552300211
8

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด

126,249.30Agomelatine 25 mg tablet1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055230

02118
บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จำกัด

64091403
2863

อว
0603.10
/6258

01/09/2
564

126,249.3
0

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

64097082451

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,562.20 บาท

108,659.40 บาท

010553910691
1

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 51,360.00Aminoven Infant 10% injection (100 ml)1

010553910691
1

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 57,202.20
MCT+soybean oil+olive oil+fish oil 20%
sterile emulsion (100 ml)

2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055391

06911
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
จำกัด

64091406
8828

อว
0603.10
/6248

01/09/2
564

108,562.2
0

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

64097082008

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

496,480.00 บาท

496,547.50 บาท

010553910691
1

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 472,405.00Voriconazole 200 mg injection1

010553910691
1

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 24,075.00Ampicillin 1 g + salbactam 500 mg injection2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055391

06911
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
จำกัด

64091406
8597

อว
0603.10
/6272

02/09/2
564

496,480.0
0

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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