
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาTEARS NATURALE FREE (dextran ๗๐ ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL +

hypromellose ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL) eye drops, solution, ๐.๘ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาTEARS NATURALE FREE (dextran ๗๐ ๑๐๐

mg/๑๐๐ mL + hypromellose ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL) eye drops, solution, ๐.๘ mL unit dose จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               dextran ๗๐ ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL + hypromellose ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๘

mL unit dose (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๒๑๐๕) จํานวน ๓๐๐ กลอง/box(๓๒ Unit dose(๐.๘ มิลลิลิตร/ml))

ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๑,๔๐๙.๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนหนึ่งพันสี่รอยเกาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา RECORMON (ROCHE DIAGNOSTICS, GERMANY) (epoetin

beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL) solution for injection, ๐.๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา RECORMON (ROCHE DIAGNOSTICS,

GERMANY) (epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL) solution for injection, ๐.๓ mL prefilled syr จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection, ๐.๓ mL prefilled syr (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๐๐๑๕) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๖ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๔๗๙.๐๐ บาท (หนึ่ง

แสนสี่หมื่นเกาพันสี่รอยเจ็ดสิบเกาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจา

ยอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. thiamine ๑๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๕๖๘๕๔) จํานวน ๒๐

กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พาตารแลบ (2517) จํากัด (ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปน

เงินทั้งสิ้น ๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

               ๒. ferrous fumarate ๒๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๑๕๕๙๔)

จํานวน ๕๐ กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พาตารแลบ (2517) จํากัด (ผูผลิต) โดย

เสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวย จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวย จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. calcium carbonate ๘๐ mg/๕ mL + sodium alginate ๒๕๐ mg/๕ mL + sodium

bicarbonate ๑๓๓.๕ mg/๕ mL oral suspension, ๑๐ mL sachet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๗๐๒๙๑) จํานวน

๗๐๐ กลอง/box(๑๒ ซอง/sachet(๑๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗๗,๘๖๘.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปด

รอยหกสิบแปดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. ispaghula husk ๓.๕ g granules for oral solution, ๑ sachet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๗๔๕๑๐๐) จํานวน ๑๒๐ กลอง/box(๑๐ ซอง/sachet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๕,๙๐๖.๔๐ บาท (หาพันเการอยหกบาทสี่

สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. aspirin ๑๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๕๒๗๖๕) จํานวน ๓๐

กลอง/box(๙๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓,๑๗๗.๙๐ บาท (สามพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเกาสิบสตางค) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาNEOTIGASON (PATHEON, CANADA) (acitretin ๒๕ mg)

capsule, hard, ๑ capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาNEOTIGASON (PATHEON, CANADA)

(acitretin ๒๕ mg) capsule, hard, ๑ capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               acitretin ๒๕ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๘๘๐๗๗) จํานวน ๒๐

กลอง/box(๓๐ tablet(๑ capsule)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

(ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๐,๘๑๖.๐๐ บาท (สามหม่ืนแปดรอยสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาCEFSPAN (FUJISAWA PHARMACEUTICAL, JAPAN) (cefixime

๑๐๐ mg) capsule, hard, ๑ capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาCEFSPAN (FUJISAWA PHARMACEUTICAL,

JAPAN) (cefixime ๑๐๐ mg) capsule, hard, ๑ capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               cefixime ๑๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๕๔๐๙) จํานวน ๒๐

กลอง/box(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๓,๕๔๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสามพันหารอยสี่สิบบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


