
 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   65127064892

ชื�อโครงการ 
  

ซื�อยาสําหรับผูป่้วยจํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

รหสัหน่วยงาน   0200400208

ชื�อหน่วยงาน   โรงพยาบาลคา่ยสรุศกัดิ�มนตรี

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105527028430

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอลอนิดสัตรี� จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   0237/66

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

จํานวนเงนิ   197,300.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   651214066163

 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 6 ธันวาคม 2565
 เกศรินทร คํากันธา - เจาหนาที่พัสดุ
 โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   65117553271

ชื�อโครงการ 
  

ซื�อยา pilocarpine 2 g/100 mL eye drops, solution, 15 mL bottle จํานวน 1 รายการ 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

รหสัหน่วยงาน   0200400208

ชื�อหน่วยงาน   โรงพยาบาลคา่ยสรุศกัดิ�มนตรี

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   0238/66

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

จํานวนเงนิ   3,424.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   651214021412

 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
 เกศรินทร คํากันธา - เจาหนาที่พัสดุ
 โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   65127065908

ชื�อโครงการ 
  

ซื�อยาสําหรับผูป่้วยจํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

รหสัหน่วยงาน   0200400208

ชื�อหน่วยงาน   โรงพยาบาลคา่ยสรุศกัดิ�มนตรี

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105555008979

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เอเบิ�ล เมดคิอล จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   0239/66

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

จํานวนเงนิ   26,200.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   651214067032

 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 6 ธันวาคม 2565
 เกศรินทร คํากันธา - เจาหนาที่พัสดุ
 โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   65117553490

ชื�อโครงการ 
  

ซื�อยา betahistine dihydrochloride 24 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

รหสัหน่วยงาน   0200400208

ชื�อหน่วยงาน   โรงพยาบาลคา่ยสรุศกัดิ�มนตรี

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   0241/66

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

จํานวนเงนิ   40,232.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   651214021897

 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
 เกศรินทร คํากันธา - เจาหนาที่พัสดุ
 โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   65127066212

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   0245/66

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

จํานวนเงนิ   99,659.80

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   651214074616

 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 7 ธันวาคม 2565
 เกศรินทร คํากันธา - เจาหนาที่พัสดุ
 โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   65127066601

ชื�อโครงการ 
  

ซื�อยา gliclazide 60 mg modified-release 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   0246/66

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

จํานวนเงนิ   160,500.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   651214076631

 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 7 ธันวาคม 2565
 เกศรินทร คํากันธา - เจาหนาที่พัสดุ
 โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   65127066795

ชื�อโครงการ 
  

ซื�อยาสําหรับผูป่้วยจํานวน 11 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

รหสัหน่วยงาน   0200400208

ชื�อหน่วยงาน   โรงพยาบาลคา่ยสรุศกัดิ�มนตรี

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105548055690

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เอสพเีอส เมดคิอล จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   0250/66

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

จํานวนเงนิ   115,390.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   651214078177

 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 7 ธันวาคม 2565
 เกศรินทร คํากันธา - เจาหนาที่พัสดุ
 โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   65127068827

ชื�อโครงการ 
  

ซื�อยาสําหรับผูป่้วยจํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

รหสัหน่วยงาน   0200400208

ชื�อหน่วยงาน   โรงพยาบาลคา่ยสรุศกัดิ�มนตรี

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0107529000011

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ชมุชนเภสชักรรม จํากดั (มหาชน)

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   0253/66

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

จํานวนเงนิ   27,250.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   651214079304

 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   
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