






























































ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

จังหวัดเชียงใหม่

64027303355

ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,321,480.00 บาท

3,321,480.00 บาท

0105504000806 บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด 1,050,000.00
Dextrose 5% and Sodium chloride 0.45% Injection in 1,000 ml (GPU)

(51.99.99.99 -528289)
1

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 1,239,000.00

0125523000093 บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด 1,218,000.00

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 2,208,480.00Sevoflurane volatile liquid 250 ml (GPU) (51.99.99.99 -524728)2

0105549036095 บริษัท เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จำกัด 1,874,640.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105504000806
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่

(อำนวยเภสัช) จำกัด
640704000245 410/2564 06/07/2564 1,050,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

2 0105549036095 บริษัท เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จำกัด 640704000251 411/2564 06/07/2564 1,874,640.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

จังหวัดเชียงใหม่

64027346744

ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5,397,000.00 บาท

5,397,000.00 บาท

0105545009875 บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 2,889,000.00
epoetin alfa 4000 iu powder and solvent for solution for injection, 1 vial

(GPU)
1

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 950,160.00lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated tablet, 1 tablet (GPU)2

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 1,499,070.00tiotropium 18 mcg inhalation powder, hard capsule, 1 capsule (GPU)3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105545009875 บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 640604000677 383/2564 14/06/2564 2,889,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

2 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 640604000678 384/2564 14/06/2564 950,160.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

640604000679 385/2564 14/06/2564 1,499,070.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

จังหวัดเชียงใหม่

64027472644

ประกวดราคาซื้อยา Sodium hyaluronate ๒๐ mg/ml gel for injection, ๓ ml prefilled syringe จำนวน ๒๔๐ Syringe ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,311,200.00 บาท

2,311,200.00 บาท

0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 2,311,200.00
Sodium hyaluronate ๒๐ mg/ml gel for injection, ๓ ml prefilled syringe

(GPU) (51.99.99.99 -994843)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105523002118
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จำกัด
640604000711 386/2564 14/06/2564 2,311,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

จังหวัดเชียงใหม่

64027356009

ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5,588,824.00 บาท

5,588,824.00 บาท

0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 2,257,200.00Atazanavir ๓๐๐ mg capsule (GPU) (51.99.99.99 -426576)1

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 1,309,252.00Ertapenem ๑ gm powder for infusion (GPU) (51.99.99.99 -561439)2

0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 2,022,300.00Sodium fusidate ๒๕๐ mg film coated tablet (GPU) (51.99.99.99 -734415)3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105523002118
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จำกัด
640604000698 387/2564 14/06/2564 2,257,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

640604000703 388/2564 14/06/2564 2,022,300.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

3 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 640604000704 389/2564 14/06/2564 1,309,252.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

จังหวัดเชียงใหม่

64027360420

ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12,778,543.50 บาท

12,778,543.50 บาท

0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 4,449,060.00
Dapagliflozin ๑๐ mg and Metformin hydrochloride ๑,๐๐๐ mg (extended

release) tablet (GPU) (51.99.99.99 -991221)
1

0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 4,098,528.00Gemigliptin ๕๐ mg film coated tablet (GPU) (51.99.99.99 -1003191)2

0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 3,430,687.50
Insulin glargine ๓๐๐ IU/ml in ๑.๕ ml Solution for Injection ชนิด prefilled-

pen (GPU) (51.99.99.99 -1010065)
3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105523002118
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จำกัด
640604000749 390/2564 15/06/2564 4,449,060.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

640604000751 391/2564 15/06/2564 4,098,528.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

640604000752 392/2564 15/06/2564 3,430,687.50 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


