
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

24 กุมภาพันธ์ 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/
จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 Gefitinib 250 mg film-coated 
tablet, 1 tablet 

42,000 
Tablets 

23,798,726.00 25,199,160.00 คัดเลือก 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(30:70) 

1.บ.ดีเคเอส
เอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
2.บ.ซิลลิค 
 ฟาร์มา จ ากัด 
3.บ.ไวทอล 
เมด จ ากัด 
 

20,223,000.00 
 
 

14,156,100.00 
 

13,089,524.00 

บ.ไวทอล เมด 
จ ากัด 

13,089,524.00 - คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด 
- คะแนน
ประสิทธิภาพ 
ต่อราคาสูงสุด 

ค.010/2564 
 ลว. 1 ก.พ.64 
 

2 Venlafaxine 75 mg 
prolonged-release capsule, 
hard, 1 capsule 

151,200 
Capsules 

 

2,919,672.00 2,919,672.00 คัดเลือก 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(50:50) 

1.บ.ซิลลิค  
ฟาร์มา จ ากัด 

2,917,890.00 บ.ซิลลคิ  
ฟาร์มา จ ากัด 

2,917,890.00 - คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด 
 

ค.011/2564 
 ลว. 3 ก.พ.64 

 

3 Levetiracetam 500 mg/5 ml 
concentrate for solution for 
infusion, 5 mL vial 

12,000  
Vials 

5,110,320.00 5,400,000.00 คัดเลือก 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(20:80) 

1.บ.แกล็กโซ 
สมิทไคน์ 
(ประเทศไทย)
จ ากัด  
2.บ.ซิลลิค  
ฟาร์มา จ ากัด 
 

4,879,200.00 
 
 
 

3,210,000.00 

บ.แกล็กโซ 
สมิทไคน์ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด  
 

4,853,520.00 - คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด 
- คะแนน
ประสิทธิภาพ 
ต่อราคาสูงสุด 

ค.012/2564 

ลว.24 ก.พ.64 
 



ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/
จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา 

หรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อ

จัดจ้าง 
 

4 Trastuzumab 440 mg 
powder for concentrate for 
solution for infusion, 1 vial 

550 Vials 24,734,655.00 24,749,956.00 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(30:70) 

 

1.บ.ดีซีเอช  
ออริกา
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 
2.บ.พีทูเฮลธ์
แคร์ จ ากัด 
3.บ.ดีเคเอช
เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
 

7,003,150.00 
 
 
 

5,885,000.00 
 
24,734,655.00 
 

บ.ดีซีเอช  
ออริกา
(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
 

7,003,150.00 
 

- คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด 
- คะแนน
ประสิทธิภาพ 
ต่อราคาสูงสุด 

ช.011/2564 
ลว. 1 ก.พ.64 

  
 

5 Norepinephrine 4 mg/4 mL 
conc. for solution for 
infusion, 4 mL vial / 
Norepinephrine 4 mg/4 mL 
conc. for solution for 
infusion, 4 mL ampoule 
 

29,000 
Vials  or 

Ampoules 

3,258,150.00   7,757,500.00 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(20:80) 

 

1.บ.อินโด 
ไชน่า เฮลท์ 
แคร์ จ ากัด 
2.บ.ซิลลิค  
ฟาร์มา จ ากัด 
3.บ.เฮลธ์แคร์ 
อาร์ อัส จ ากัด 
 

1,624,000.00 
 
 

961,930.00 
 

868,840.00 

บ.ซิลลคิ  
ฟาร์มา 
จ ากัด 
 

961,930.00 - คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด 
- คะแนน
ประสิทธิภาพ 
ต่อราคาสูงสุด 

ช.012/2564 
ลว. 4 ก.พ.64 

  
 

6 Itopride hydrochloride 50 mg 
film-coated tablet, 1 tablet 

1,260,000 
Tablets 

13,010,130.00  13,010,130.00 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(70:30) 

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

4,494,000.00 
 
 

8,763,300.00 

บ.สยาม 
ฟาร์มา 
ซูติคอล 
จ ากัด 
 

4,494,000.00 - คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด 
- คะแนน
ประสิทธิภาพ 
ต่อราคาสูงสุด 

ช.013/2564 
 ลว.15 ก.พ.64 
 

 



ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/
จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา 

หรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อ

จัดจ้าง 
7 Aspirin 81 mg gastro-resistant 

tablet 
8,900,000 
Tablets 

1,424,000.00   2,225,000.00 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(50:50) 

1.บ.ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

1,399,881.00 บ.ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

1,399,881.00 - คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด 
 

ช.014/2564 
ลว.15 ก.พ.64 

  

 

8 Esomeprazole 20 mg gastro-
resistant tablet, 1 tablet 

226,800 
Tablets 

 

6,586,920.00 6,595,344.00 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(70:30) 

1.บ.ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

6,586,920.00 บ.ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) 
 จ ากัด 

6,586,920.00 - คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด 
 

ช.015/2564 
ลว.16 ก.พ.64 

  

 

9 Fenoterol hydrobromide 50 
mcg/1 dose + ipratropium 
bromide 20 mcg/1 dose 
pressurised inhalation, 
solution, 200 dose actuation 

14,000 
Actuations 

2,651,460.00 2,651,460.00 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(50:50) 

1.บ.ซิลลิค 
 ฟาร์มา จ ากัด 

2,651,460.00 บ.ซิลลคิ 
 ฟาร์มา จ ากัด 

2,396,800.00 - คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด 
 

ช.016/2564 
ลว.18 ก.พ.64 

  

10 Hydralazine hydrochloride 
25 mg film-coated tablet / 
Hydralazine hydrochloride 
25 mg coated tablet 

3,600,000 
Tablets 

 

3,312,000.00   5,400,000.00 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(50:50) 

 

1.บ.เซ็นทรัล 
โพลีเทรดดิ้ง 
จ ากัด 
2.บ.ยูโทเปี้ยน 
จ ากัด 
3.บ.พรอส 
ฟาร์มา จ ากัด 
4.บ.ชุมชน 
เภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน) 

1,886,400.00 
 

 
2,304,000.00 

 
1,702,584.00 

 
1,503,000.00 

 
 

บ.ชุมชน 
เภสัชกรรม 
จ ากัด 
(มหาชน) 

1,503,000.00 - คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด 
- คะแนน
ประสิทธิภาพ 
ต่อราคาสูงสุด 

ช.017/2564 
ลว.24 ก.พ.64 

 



ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/
จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา 

หรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อ

จัดจ้าง 
11 Amiodarone hydrochloride 

150 mg/3 ml concentrate for 
solution for 
injection/infusion, 3 ml 
ampoule 

12,000 
Ampoules 

1,057,200.00 1,112,880.00 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(20:80) 

1.ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซ ี
2.บ.ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย)
จ ากัด 

840,000.00 
 
 

1,057,160.00 

บ.ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย)
จ ากัด 

1,057,160.00 - คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด 
- คะแนน
ประสิทธิภาพ 
ต่อราคาสูงสุด 

ช.018/2564 
ลว.24 ก.พ.64 

 

 


