
 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   65117463734

ชื�อโครงการ 
  

ซื�อยาสําหรับผูป่้วยจํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

รหสัหน่วยงาน   0200400208

ชื�อหน่วยงาน   โรงพยาบาลคา่ยสรุศกัดิ�มนตรี

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105523002118

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   0196/66

วนัที�ทําสญัญา   07/11/2565 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   331,700.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   651114384076

 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองระบบการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4647
4958 6978 6979

FPRO0240   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
 พิมผกา แผนสมบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
 โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   65117464479

ชื�อโครงการ 
  

ซื�อยาสําหรับผูป่้วยจํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

รหสัหน่วยงาน   0200400208

ชื�อหน่วยงาน   โรงพยาบาลคา่ยสรุศกัดิ�มนตรี

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   0197/66

วนัที�ทําสญัญา   07/11/2565 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   134,820.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   651114384963

 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองระบบการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4647
4958 6978 6979

FPRO0240   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
 พิมผกา แผนสมบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
 โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   65117465008

ชื�อโครงการ 
  

ซื�อยาสําหรับผูป่้วยจํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

รหสัหน่วยงาน   0200400208

ชื�อหน่วยงาน   โรงพยาบาลคา่ยสรุศกัดิ�มนตรี

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   0199/66

วนัที�ทําสญัญา   07/11/2565 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   359,092.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   651114385958

 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองระบบการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4647
4958 6978 6979

FPRO0240   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
 พิมผกา แผนสมบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
 โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   65117465435

ชื�อโครงการ 
  

ซื�อยาFORXIGA (ASTRAZENECA PHARMACEUTICAL, U.S.A.) (dapagliflozin 10 mg) 
film-coated tablet, 1 tablet จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

รหสัหน่วยงาน   0200400208

ชื�อหน่วยงาน   โรงพยาบาลคา่ยสรุศกัดิ�มนตรี

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105523002118

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   0200/66

วนัที�ทําสญัญา   07/11/2565 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   256,158.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   651114408518

 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองระบบการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4647
4958 6978 6979

FPRO0240   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
 พิมผกา แผนสมบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
 โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   65117465755

ชื�อโครงการ 
  

ซื�อยาpregabalin 25 mg capsule, hard, 1 capsule จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

รหสัหน่วยงาน   0200400208

ชื�อหน่วยงาน   โรงพยาบาลคา่ยสรุศกัดิ�มนตรี

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105504000253

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท แปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทยแลนด)์ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   0203/66

วนัที�ทําสญัญา   07/11/2565 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   21,400.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   651114410034

 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองระบบการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4647
4958 6978 6979

FPRO0240   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
 พิมผกา แผนสมบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
 โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   65117465997

ชื�อโครงการ 
  

ซื�อยาสําหรับผูป่้วยจํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

รหสัหน่วยงาน   0200400208

ชื�อหน่วยงาน   โรงพยาบาลคา่ยสรุศกัดิ�มนตรี

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105525001887

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท จรญูเภสชั จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   0204/66

วนัที�ทําสญัญา   07/11/2565 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   201,200.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   651114411521

 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองระบบการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4647
4958 6978 6979

FPRO0240   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
 พิมผกา แผนสมบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
 โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   65127016454

ชื�อโครงการ 
  

ซื�อยาสําหรับผูป่้วยจํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

รหสัหน่วยงาน   0200400208

ชื�อหน่วยงาน   โรงพยาบาลคา่ยสรุศกัดิ�มนตรี

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105523002118

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   0206/66

วนัที�ทําสญัญา   07/11/2565 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   82,045.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   651214022121

 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองระบบการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4647
4958 6978 6979

FPRO0240   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 2 ธันวาคม 2565
พิมผกา แผนสมบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   65117466462

ชื�อโครงการ 
  

ซื�อยาสําหรับผูป่้วยจํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

รหสัหน่วยงาน   0200400208

ชื�อหน่วยงาน   โรงพยาบาลคา่ยสรุศกัดิ�มนตรี

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   0207/66

วนัที�ทําสญัญา   07/11/2565 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   32,581.50

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   651114419092

 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองระบบการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4647
4958 6978 6979
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