
 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2563 
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

26 สิงหาคม 2563 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง วิธี
จัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/
จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา 

หรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อ

จัดจ้าง 
1 Influenza type A virus 

vaccine,A/Brisbane/02/2018 
(H1N1)pdm09-like virus  
15 mcg/0.5 mL + influenza 
type A virus vaccine, 
A/South Australia/34/2019 
(H3N2)-like virus 15 
mcg/0.5 mL + influenza 
type B virus vaccine, 
B/Phuket/3073/2013-like 
virus 15 mcg/0.5 mL + 
influenza type B virus 
vaccine,B/Washington 
/02/2019-like virus 15 
mcg/0.5 mL suspension for 
injection, 0.5 mL 
prefilled syr 
 
 

7,000 Prefilled syrs 2,202,060.00 2,202,060.00 คัดเลือก 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(50:50) 

1.บ.ซิลลิค 
 ฟาร์มา จ ากัด 
2.บ.เมดตจิูด 
จ ากัด 
3.บ.บางกอก 
เฮลธ์ ซัพพลายส ์
จ ากัด 

1,984,850.00 
 

1,857,520.00 
 

1,647,800.00 

บ.บางกอก 
เฮลธ์ ซัพพลายส ์
จ ากัด 

1,647,800.00 - คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด 
- คะแนน
ประสิทธิภาพ 
ต่อราคาสูงสุด 

ค.038/2563 
ลว.6/8/63 



ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง วิธี
จัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/
จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา 

หรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อ

จัดจ้าง 
2 Valsartan 80 mg film-

coated tablet, 1 tablet /  
candesartan cilexetil 
8 mg tablet, 1 tablet 
 

142,800 Tablets 622,098.00 
 

656,880.00 
 

1,199,520.00 

e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(50:50) 

1.บ.ที.โอ.เคมี
คอลส์ (1979) 
จ ากัด 
2.บ.ซิลลิค  
ฟาร์มา จ ากัด 

535,500.00 
 
 

622,098.00 

บ.ซิลลคิ  
ฟาร์มา จ ากัด 

622,098.00 - คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด 
- คะแนน
ประสิทธิภาพ 
ต่อราคาสูงสุด 

ช.032/2563 
ลว.14/8/63 

3 Alendronic acid 70 mg 
tablet, 1 tablet / 
Alendronic acid 70 mg film-
coated tablet, 1 tablet 

56,000 Tablets 1,048,880.00 1,400,000.00 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(50:50) 

1.บ.ซิลลิค  
ฟาร์มา จ ากัด 
2.บ.แคสป้า 
ฟาร์มาซูตคิอล 
จ ากัด 

1,018,640.00 
 

943,740.00 

บ.ซิลลคิ  
ฟาร์มา จ ากัด 

1,018,640.00 - คุณสมบตัิตรง
ตามข้อก าหนด 
- คะแนน
ประสิทธิภาพ 
ต่อราคาสูงสุด 

ช.033/2563 
ลว.14/8/63 

4 Glipizide 5 mg tablet,  
1 tablet 

5,000,000 Tablets 650,000.00 1,150,000.00 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(50:50) 

1.บ.ชุมชนเภสัช
กรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
2.บ.ที.โอ.เคมี
คอลส์ (1979) 
จ ากัด 

549,000.00 
 
 

1,150,000.00 

บ.ชุมชนเภสัช
กรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

549,000.00 - คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด 
- คะแนน
ประสิทธิภาพ 
ต่อราคาสูงสุด 

ช.034/2563 
ลว.14/8/63 

5 Calcitriol 0.25 mcg capsule, 
soft, 1 capsule 

160,000 Capsules 678,400.00 678,400.00 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(50:50) 

1.บ.แคสป้า 
ฟาร์มาซูตคิอล
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 
2.บ.ซิลลิค  
ฟาร์มา จ ากัด 

303,024.00 
 
 
 

371,200.00 

บ.ซิลลคิ  
ฟาร์มา จ ากัด 

371,200.00 - คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด 
- คะแนน
ประสิทธิภาพ 
ต่อราคาสูงสุด 

ช.035/2563 
ลว.24/8/63 



ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง วิธี
จัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/
จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา 

หรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อ

จัดจ้าง 
6 Insulin human 30 iu/1 ml + 

isophane insulin 70 iu/1 ml 
suspension for injection, 3 
ml cartridge 
 

Isophane insulin 100 iu/1 
ml suspension for injection, 
3 ml cartridge 
 

Insulin human 100 iu/1 ml 
solution for injection, 3 ml 
cartridge 

30,000 Cartridges 
 
 
 

22,000 Cartridges 
 
 

4,000 Cartridges 

4,134,480.00 4,363,040.00 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(50:50) 

1.บ.ซิลลิค  
ฟาร์มา จ ากัด 

3,954,720.00 บ.ซิลลิค  
ฟาร์มา จ ากัด 

3,954,720.00 - คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด 
 

ช.036/2563 
ลว.26/8/63 

 


