








































ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

จังหวัดเชียงใหม่

65017489739

ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,500,000.00 บาท

1,500,000.00 บาท

0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 1,500,000.00
Phospholipid sterile intratracheal suspension (Poractant alpha) 80 mg/ml

in 1.5 ml (GPU) (51.99.99.99 -804074)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105504000253
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย

แลนด์) จำกัด
650504000067 260/2565 02/05/2565 1,500,000.00 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

65027038149

ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,322,250.00 บาท

2,322,250.00 บาท

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 1,599,008.00
Tiotropium ๑๘ mcg inhalation powder, capsule (GPU) (51.99.99.99

-650018)
1

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 722,250.00
Tiotropium ๒.๕ mcg/ actuation + Olodaterol ๒.๕ mcg/ actuation

solution for inhalation (GPU) (51.99.99.99 -996445)
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 650504000550 270/2565 17/05/2565 722,250.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

650504000546 269/2565 17/05/2565 1,599,008.00 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

65027242706

ประกวดราคาซื้อยา Aflibercept ๔๐ mg/ml injection จำนวน ๑๒๐ Vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4,324,512.00 บาท

4,324,512.00 บาท

0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 4,324,512.00Aflibercept ๔๐ mg/ml injection (GPU) (51.99.99.99 -824642)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105523002118
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จำกัด
650504000915 278/2565 25/05/2565 4,324,512.00 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

65027249413

ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,693,250.00 บาท

2,693,250.00 บาท

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 722,250.00Mirabegron ๕๐ mg prolonged-release tablet (GPU) (51.99.99.99 -948373)2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 650504000921 279/2565 25/05/2565 722,250.00 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

65027057415

ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4,425,360.00 บาท

4,425,360.00 บาท

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 2,446,020.00
Parenteral nutrition (Amino acid solution + Lipid emulsion + Glucose

solution) 1,477 ml  (GPU) (51.99.99.99 -1008546)
1

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 1,977,360.00
Parenteral nutrition (Amino acid solution + Lipid Emulsion + Glucose

solution) 1,500 ml (GPU) (51.99.99.99 -981342)
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 650504000954 280/2565 26/05/2565 2,446,020.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

650504000957 281/2565 26/05/2565 1,977,360.00 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

65027022362

ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6,085,300.00 บาท

6,085,300.00 บาท

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 4,723,515.00Lansoprazole 30 mg fast disintegrating tablet (GPU) (51.99.99.99 -205939)1

0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 689,080.00Ropinirole 2 mg prolonged-release Tablet (GPU) (51.99.99.99 -425413)2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 650504000962 282/2565 26/05/2565 4,723,515.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

650504000965 283/2565 26/05/2565 689,080.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


