
 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   65097333334

ชื�อโครงการ 
  

ซื�อยา semaglutide 1.34 mg/1 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จํานวน 1 
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

รหสัหน่วยงาน   0200400208

ชื�อหน่วยงาน   โรงพยาบาลคา่ยสรุศกัดิ�มนตรี

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   1366/65

วนัที�ทําสญัญา   11/08/2565 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   256,800.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   650914285467

 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 13 กันยายน 2565
 เกศรินทร คํากันธา - เจาหนาที่พัสดุ
 โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   65097333666

ชื�อโครงการ 
  

ซื�อยาสําหรับผูป่้วยจํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

รหสัหน่วยงาน   0200400208

ชื�อหน่วยงาน   โรงพยาบาลคา่ยสรุศกัดิ�มนตรี

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105538123650

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   1368/65

วนัที�ทําสญัญา   11/08/2565 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   245,805.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   650914286584

 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 13 กันยายน 2565
 เกศรินทร คํากันธา - เจาหนาที่พัสดุ
 โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   65097121529

ชื�อโครงการ 
  

ซื�อยา nefopam hydrochloride 20 mg/2 mL solution for injection, 2 mL ampoule 
จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

รหสัหน่วยงาน   0200400208

ชื�อหน่วยงาน   โรงพยาบาลคา่ยสรุศกัดิ�มนตรี

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105523002118

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   1370/65

วนัที�ทําสญัญา   11/08/2565 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   30,388.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   650914200909

 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 9 กันยายน 2565
 เกศรินทร คํากันธา - เจาหนาที่พัสดุ
 โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   65097334675

ชื�อโครงการ 
  

ซื�อยาสําหรับผูป่้วยจํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

รหสัหน่วยงาน   0200400208

ชื�อหน่วยงาน   โรงพยาบาลคา่ยสรุศกัดิ�มนตรี

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0107529000011

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ชมุชนเภสชักรรม จํากดั (มหาชน)

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   1373/65

วนัที�ทําสญัญา   11/08/2565 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   11,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   650914287258

 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 13 กันยายน 2565
 เกศรินทร คํากันธา - เจาหนาที่พัสดุ
 โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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

