
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา trelagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา trelagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               trelagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๕๑๗๐๒) จํานวน

๑๐ กลอง/box(๒๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนสองพันหนึ่งรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักด์ิมนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L bag (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๘๐๑๕๒๒) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๑๐ ถุง/bag(๑ ลิตร/litre)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เยเนอรัล ฮอส

ปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

สิ้น ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนสองพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

               ๒. dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + sodium chloride ๔๕๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L

bag (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๘๒๘๙) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๑๐ ถุง/bag(๑ ลิตร/litre)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา

เปนเงินท้ังส้ิน ๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หกพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

               ๓. sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๑ L bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๗๘๙๕๐๔) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๑๐ ขวด/bottle(๑ ลิตร/litre)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เยเนอรัล ฮอส

ปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

สิ้น ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

               ๔. calcium chloride dihydrate ๒๐ mg/๑๐๐ mL + potassium chloride ๓๐ mg/๑๐๐ mL +

sodium acetate trihydrate ๓๘๐ mg/๑๐๐ mL + sodium chloride ๖๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for

infusion, ๑ L bottle จํานวน ๖๐ ขวด/bottle(๑ ลิตร/litre) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล

โปรดัคส จํากัด (มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

สิ้น ๒,๖๔๐.๐๐ บาท (สองพันหกรอยส่ีสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคา

ใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

               ๕. dextrose ๕ g/๑๐๐ mL solution for infusion, ๕๐๐ mL bag (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๒๘๖๐๗) จํานวน ๓ กลอง/box(๒๐ ถุง/bag(๕๐๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เยเนอรัล ฮอส

ปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

สิ้น ๑,๖๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกรอยหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

               ๖. water solution for injection, ๑ L bag จํานวน ๒๐ กลอง/box(๑๐ ถุง/bag(๑ ลิตร/litre)) ผูได

รับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๕,๘๒๐.๐๐ บาท (หาพันแปดรอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา chloramphenicol ๑ g/๑๐๐ g eye ointment, ๕ g tube จํานวน

๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา chloramphenicol ๑ g/๑๐๐ g eye

ointment, ๕ g tube จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               chloramphenicol ๑ g/๑๐๐ g eye ointment, ๕ g tube (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๕๙๔๒)

จํานวน ๓๐๐ กลอง/box(๑ หลอด/tube(๕ กรัม/g)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เยนเนอรราลดร๊ักสเฮาส จํากัด

(ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔,๙๒๐.๐๐ บาท (ส่ีพันเการอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา alfacalcidol ๑ mcg capsule, soft, ๑ capsule จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา alfacalcidol ๑ mcg capsule, soft, ๑

capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               alfacalcidol ๑ mcg capsule, soft, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๖๐๑๙) จํานวน ๑๐๐

กลอง/box(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๐๐,๕๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหารอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา fenofibrate ๑๔๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา fenofibrate ๑๔๕ mg film-coated tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               fenofibrate ๑๔๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๓๘๘๐) จํานวน

๑๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๓,๗๐๕.๐๐ บาท (สามหม่ืนสามพันเจ็ดรอยหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. esomeprazole ๔๐ mg gastro-resistant tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๓๓๓๒)

จํานวน ๕๐๐ กลอง/box(๑๔ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๐๗,๐๙๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดพันเกาสิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. felodipine ๑๐ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๓๘๑๔)

จํานวน ๓๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๕,๗๗๘.๐๐ บาท (หาพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบแปดบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  นั้น

               ๑. lopinavir ๒๐๐ mg + ritonavir ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๓๖๒๕๕๐) จํานวน ๕๐ ขวด/bottle(๑๒๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖๙,๙๒๔.๕๐ บาท (หกหมื่นเกาพันเการอยยี่สิบ

สี่บาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. efavirenz ๖๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๒๐๒๑๔) จํานวน

๓๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๕,๔๐๐.๐๐ บาท (หาพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. deferiprone ๕๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๒๖๘๑๙)

จํานวน ๒๐ ขวด/bottle(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. lidocaine hydrochloride ๔๐๐ mg/๒๐ mL solution for injection, ๒๐ mL vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๔๑๖๙) จํานวน ๑๐๐ vial(๒๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๕๗.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งรอยหาสิบ

เจ็ดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๕. metoclopramide hydrochloride ๑๐ mg/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๖๗๑๙๗) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๕๐ ampoule(๒ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

สิ้น ๒,๖๗๕.๐๐ บาท (สองพันหกรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

               ๖. naproxen ๒๕๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๖๘๗๒) จํานวน ๒๐

กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๐,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา aflibercept ๔๐ mg/๑ mL solution for injection, ๐.๒๗๘ mL

vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา aflibercept ๔๐ mg/๑ mL solution for

injection, ๐.๒๗๘ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               aflibercept ๔๐ mg/๑ mL solution for injection, ๐.๒๗๘ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๘๒๔๖๔๒) จํานวน ๑ vial(๒๗๘ ไมโครลิตร/mcl) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๖,๐๓๗.๖๐ บาท (สามหมื่นหกพันสามสิบ

เจ็ดบาทหกสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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