




























































































































































ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

จังหวัดเชียงใหม่

65067352043

ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4,958,742.00 บาท

4,958,742.00 บาท

0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 924,480.00
Amoxicillin ๑,๐๐๐ mg and clavulanic acid ๒๐๐ mg powder for injection

(GPU) (51.99.99.99 -538415)
1

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 1,402,770.00Ertapenem ๑ gm powder for infusion (GPU) (51.99.99.99 -561439)3

0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 963,000.00Vancomycin ๕๐๐ mg for injection (GPU) (51.99.99.99 -581673)4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 651004000476 32/2566 10/10/2565 924,480.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

2 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 651004000480 33/2566 10/10/2565 1,402,770.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

3 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 651004000486 34/2566 10/10/2565 963,000.00 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

65067237498

ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13,575,850.00 บาท

13,575,850.00 บาท

0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 3,720,000.00
Biphasic isophane insulin human injection ชนิด penfill (GPU) (51.99.99.99

-992992)
1

0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 4,269,300.00Gemigliptin ๕๐ mg film coated tablet (GPU) (51.99.99.99 -1003191)2

0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 3,611,250.00
Insulin glargine ๓๐๐ IU/ml in ๑.๕ ml solution for injection ชนิด prefilled-

pen (GPU) (51.99.99.99 -1010065)
3

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 950,160.00
Lercanidipine hydrochloride ๒๐ mg film-coated tablet (GPU) (51.99.99.99

-206069)
4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105527028430
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอิน

ดัสตรี้ จำกัด
651004000475 35/2566 10/10/2565 3,720,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

2 0105523002118
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จำกัด
651004000484 36/2566 10/10/2565 4,269,300.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

651004000492 37/2566 10/10/2565 3,611,250.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

4 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 651004000495 38/2566 10/10/2565 950,160.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


