
 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2564 
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

24 พฤษภาคม 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่
จัดซื้อ/จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 

1 Infliximab 100 mg powder 
for concentrate for solution 
for infusion, 1 vial 

420 
Vials 

7,851,244.80 7,851,244.80 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(30:70) 

 

1.บ.ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 
2.บ.ซิลลิค  
ฟาร์มา จ ากัด 
3.บ.บางกอก 
เฮลธ์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด 

7,196,691.60 
 
 

3,460,380.00 
 

3,370,500.00 

บ.ซิลลคิ  
ฟาร์มา จ ากัด 

3,370,500.00 
 

- คุณสมบตัิตรง
ตามข้อก าหนด 
- คะแนน
ประสิทธิภาพ 
ต่อราคาสูงสุด 

ช.032/2564 
 ลว.5 พ.ค.64 

 

2 Carbidopa 25 mg + levodopa 
100 mg tablet,1 tablet 

 

Carbidopa 25 mg + levodopa 
250 mg tablet,1 tablet 

1,100,000 
Tablets 

 

330,000 
Tablets 

 

4,270,200.00 5,611,100.00 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(50:50) 

 

1.บ.บี.เอ็ล.เอช.
เทร็ดดิ้ง จ ากัด 
2.บ.แคสป้า  
ฟาร์มาซูตคิอล 
(ประเทศไทย)
จ ากัด 

3,335,618.00 
 

5,002,250.00 

บ.บี.เอ็ล.เอช.
เทร็ดดิ้ง จ ากัด 
 

3,335,618.00 
 

- คุณสมบตัิตรง
ตามข้อก าหนด 
- คะแนน
ประสิทธิภาพ 
ต่อราคาสูงสุด 

ช.033/2564 
 ลว.12 พ.ค.64 
 

3 Valproate sodium 1 g/5 ml 
syrup, 60 ml bottle / 
Valproate sodium 1 g/5 ml 
oral solution, 60 ml bottle 

11,000 
Bottles 

 

1,067,000.00 1,485,000.00 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(30:70) 

1.บ.ยูนีซัน 
จ ากัด 
2.บ.ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

935,000.00 
 

1,483,020.00 

บ.ยูนีซัน 
จ ากัด 

935,000.00 
 

- คุณสมบตัิตรง
ตามข้อก าหนด 
- คะแนน
ประสิทธิภาพ 
ต่อราคาสูงสุด 

ช.034/2564 
 ลว.12 พ.ค.64 
 



ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่
จัดซื้อ/จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

4 Vancomycin 1 g powder for 
solution for infusion, 1 vial 

10,200 
Vials 

1,637,100.00 1,637,100.00 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(20:80) 

 

1.บ.สยาม 
ฟาร์มาซูตคิอล 
จ ากัด 

1,527,960.00 บ.สยาม 
ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด 

1,527,960.00 - คุณสมบตัิตรง
ตามข้อก าหนด 
 

ช.035/2564 
 ลว.17 พ.ค.64 
 

5 Aripiprazole 5 mg tablet, 
 1 tablet / Aripiprazole 5 mg 
film-coated tablet, 1 tablet 

84,000 
Tablets 

 

2,660,280.00 3,024,000.00 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(50:50) 

 

1.บ.เมดไลน์ 
จ ากัด 

2,520,000.00 บ.เมดไลน์ 
จ ากัด 

2,520,000.00 - คุณสมบตัิตรง
ตามข้อก าหนด 
 

ช.036/2564 
 ลว.17 พ.ค.64 
 

6 Benzbromarone 100 mg film-
coated tablet, 1 tablet 

146,000 
Tablets 

 

1,095,000.00 1,109,600.00 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(50:50) 

 

1.บ.เอสพีเอส 
เมดิคอล จ ากัด 

1,095,000.00 บ.เอสพีเอส 
เมดิคอล 
จ ากัด 

1,095,000.00 - คุณสมบตัิตรง
ตามข้อก าหนด 
 

ช.037/2564 
 ลว.19 พ.ค.64 
 

7 Diacerein 50 mg capsule, 
hard, 1 capsule 

243,000 
Capsules 

 

2,600,100.00 2,600,100.00 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(50:50) 

 

1.บ.พรอส 
ฟาร์มา จ ากัด 

1,773,900.00 บ.พรอส 
ฟาร์มา 
จ ากัด 

1,773,900.00 - คุณสมบตัิตรง
ตามข้อก าหนด 
 

ช.038/2564 
 ลว.19 พ.ค.64 
 



ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่
จัดซื้อ/จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

8 Glucosamine sulfate 1.5 
g/3.95 g powder for oral 
solution, 3.95 g sachet 

708,000 
sachet 

3,065,640.00 5,678,160.00 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(70:30) 

1.บ.ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 
2.บ.บางกอก 
ดรัก จ ากัด 
3.บ.ซิลลิค  
ฟาร์มา จ ากัด 
4.บ.พรอส 
ฟาร์มา จ ากัด 
 

5,678,160.00 
 
 

2,714,000.00 
 

2,272,680.00 
 

2,242,000.00 

บ.พรอส 
ฟาร์มา 
จ ากัด 

2,242,000.00 - คุณสมบตัิตรง
ตามข้อก าหนด 
- คะแนน
ประสิทธิภาพ 
ต่อราคาสูงสุด 

ช.039/2564 
 ลว.19 พ.ค.64 
 

9 Tigecycline 50 mg powder 
for solution for infusion,  
1 vial 

1,700 
Vials 

3,206,897.00 3,207,084.00 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(20:80) 

 

1.บ.ซิลลิค  
ฟาร์มา จ ากัด 
 

3,206,897.00 บ.ซิลลคิ  
ฟาร์มา 
จ ากัด 
 

3,206,897.00 - คุณสมบตัิตรง
ตามข้อก าหนด 
 

ช.040/2564 
 ลว.24 พ.ค.64 
 

10 Azathioprine 50 mg tablet, 1 
tablet / Azathioprine 50 mg 
film-coated tablet, 1 tablet 

1,150,000 
Tablets 

4,680,500.00 6,267,500.00 e-
bidding 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(50:50) 

1.บ.แปซิฟิค 
เฮลธ์แคร ์
 (ไทยแลนด์)
จ ากัด 
2.บ.ฟาร์มาดิกา 
จ ากัด 
 
 

4,306,750.00 
 
 
 

4,600,000.00 

บ.แปซิฟิค 
เฮลธ์แคร์ 
(ไทยแลนด์)
จ ากัด 

4,306,750.00 
 

- คุณสมบตัิตรง
ตามข้อก าหนด 
- คะแนน
ประสิทธิภาพ 
ต่อราคาสูงสุด 

ช.041/2564 
 ลว.24 พ.ค.64 
 



ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่
จัดซื้อ/จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 

11 Sodium chloride 900 mg/100 
mL irrigation solution,  
100 mL bottle 

81,000 
Bottles 

 

1,300,050.00 1,300,050.00 คัดเลือก 
เกณฑ์
ราคา 

 

1.บ.เอ.เอ็น.บี. 
ลาบอราตอรี่ 
(อ านวยเภสัช)
จ ากัด 
2.บ.ที เอ็น พี 
เฮลท์แคร์ จ ากัด 

1,300,050.00 
 
 
 

1,186,650.00 

บ.เอ.เอ็น.บี.
ลาบอราตอรี่ 
(อ านวยเภสัช) 
จ ากัด 

1,300,050.00 
 

- คุณสมบตัิตรง
ตามข้อก าหนด 
 

ค.014/2564 
 ลว.5 พ.ค.64 

 

12 Mycophenolate mofetil 
 500 mg film-coated tablet, 
1 tablet 
 
Mycophenolate mofetil 
 250 mg capsule, hard, 
 1 capsule 

352,000 
Tablets 

 
 

207,000 
Capsules 

 

20,041,271.20 20,042,000.00 คัดเลือก 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(30:70) 

1.บ.ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 
2.บ.เบอร์ลิน 
ฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จ ากัด 
3.บ.ไวทอล เมด 
จ ากัด 
4.บ.แคสป้า 
 ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย)
จ ากัด 

20,041,271.20 
 
 

9,213,500.00 
 
 

9,636,955.00 
 

10,235,085.00 

บ.เบอร์ลิน 
ฟาร์มาซูต ิ
คอลอินดัสตรี้  
จ ากัด 
 

9,213,500.00 - คุณสมบตัิตรง
ตามข้อก าหนด 
- คะแนน
ประสิทธิภาพ 
ต่อราคาสูงสุด 

ค.015/2564 
 ลว.17 พ.ค.64 
 

13 Somatropin 4 iu powder for 
solution for injection, 1 vial / 
Somatropin 4 iu powder and 
solvent for solution for 
injection, 1 vial 

1,500 
Vials 

 

1,532,775.00 1,532,775.00 คัดเลือก 
เกณฑ ์
ราคา:

คุณภาพ 
(50:50) 

1.บ.ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 
 

1,532,775.00 บ.ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

1,532,775.00 - คุณสมบตัิตรง
ตามข้อก าหนด 
 

ค.016/2564 
 ลว.24 พ.ค.64 
 

 


