


























































ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

จังหวัดเชียงใหม่

65067288530

ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14,648,400.00 บาท

14,648,400.00 บาท

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 2,503,800.00Alteplase ๕๐ mg powder for injection (GPU) (51.99.99.99 -654726)1

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 5,489,100.00Apixaban ๕ mg film-coated tablet (GPU) (51.99.99.99 -829410)2

0105522009488 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จำกัด 1,044,000.00Fenofibrate ๒๐๐ mg capsule (GPU) (51.99.99.99 -690867)3

0105542018121 บริษัท ยูเมด้า จำกัด 1,170,000.00

0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 3,466,800.00Ticagrelor ๙๐ mg film-coated tablet (GPU) (51.99.99.99 -226301)4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 651104000274 114/2566 03/11/2565 2,503,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

651104000280 115/2566 03/11/2565 5,489,100.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

3 0105522009488 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จำกัด 651104000284 116/2566 03/11/2565 1,044,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

4 0105523002118
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จำกัด
651104000287 117/2566 03/11/2565 3,466,800.00 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

65087083209

ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6,648,492.00 บาท

6,648,492.00 บาท

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 762,696.00
Amlodipine ๑๐ mg + Valsartan ๑๖๐ mg tablet (GPU) (51.99.99.99

-200347)
1

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 3,882,816.00
Fluticasone ๒๕๐ mcg/๑ dose + Salmeterol ๕๐ mcg/๑ dose inhalation

powder, ๖๐ dose inhalation (GPU) (51.99.99.99 -690155)
2

0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 1,022,385.00Perindopril arginine ๕ mg film-coated tablet (GPU) (51.99.99.99 -207995)3

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 888,528.00Pyridostigmine bromide ๖๐ mg tablet (GPU) (51.99.99.99 -647777)4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 651104001198 149/2566 18/11/2565 762,696.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

651104001205 150/2566 18/11/2565 3,882,816.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

651104001209 151/2566 18/11/2565 888,528.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

4 0105523002118
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จำกัด
651104001212 152/2566 18/11/2565 1,022,385.00 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

65067286031

ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9,887,335.00 บาท

9,887,335.00 บาท

0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 3,638,000.00

Budesonide ๑๖๐ mcg/๑ dose + formoterol fumarate dihydrate ๔.๕

mcg/๑ dose inhalation powder, ๖๐ dose inhalation (GPU) (51.99.99.99

-800534)

1

0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 1,605,000.00
Calcipotriol ๕๐ mcg/g and Betamethasone ๐.๕ mg/g in ๑๕ gm ointment

(GPU) (51.99.99.99 -1008291)
2

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 2,747,760.00
Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/spray nasal spray, ๑๒๐ dose bottle (GPU)

(51.99.99.99 -692510)
3

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 1,455,200.00
Ipratropium bromide ๒๐ mcg and Fenoterol hydrobromide ๕๐

mcg/dose metered dose inhaler (GPU) (51.99.99.99 -822984)
4

0105551003204 บริษัท 101 เมดิแคร์ จำกัด 954,975.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 651104001310 161/2566 21/11/2565 1,382,440.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

2 0105523002118
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จำกัด
651104001289 158/2566 21/11/2565 3,638,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

3 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 651104001292 160/2566 21/11/2565 2,747,760.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

4 0105523002118
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จำกัด
651104001314 159/2566 21/11/2565 1,605,000.00 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

65067404681

ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16,338,900.00 บาท

16,338,900.00 บาท

0125549004045 บริษัท เมดติจูด จำกัด 10,785,600.00Atorvastatin ๔๐ mg tablet (GPU) (51.99.99.99 -693923)1

0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2,471,700.00Ezetimibe ๑๐ mg tablet (GPU) (51.99.99.99 -685115)2

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 4,590,300.00

0125549004045 บริษัท เมดติจูด จำกัด 1,765,500.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125549004045 บริษัท เมดติจูด จำกัด 651104001446 172/2566 23/11/2565 10,785,600.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

651104001448 173/2566 23/11/2565 1,765,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


