
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา molnupiravir ๒๐๐ mg capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา molnupiravir ๒๐๐ mg capsule จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               molnupiravir ๒๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๒๓๑๓๗๘) จํานวน

๑๐๐ กลอง/box(๔๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๐,๖๖๐.๐๐ บาท (ส่ีหมื่นหกรอยหกสิบบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. enalapril maleate ๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๖๔๙๒) จํานวน ๑๒

กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒,๖๔๐.๐๐ บาท (สองพันหกรอยสี่สิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. carvedilol ๖.๒๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๒๓๖๓) จํานวน ๑๐๐

กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. carvedilol ๒๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๒๓๑๖) จํานวน ๑๐๐

กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. domperidone ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๐๐๘๔๖)

จํานวน ๒๐ กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖,๒๐๐.๐๐ บาท (หกพันสองรอยบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา paracetamol ๓๒๕ mg + tramadol hydrochloride ๓๗.๕ mg

film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา paracetamol ๓๒๕ mg + tramadol

hydrochloride ๓๗.๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               paracetamol ๓๒๕ mg + tramadol hydrochloride ๓๗.๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๖๕๘๖๙) จํานวน ๒๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค

ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเกาพันสี่รอย

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา aescin ๒๐ mg gastro-resistant tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา aescin ๒๐ mg gastro-resistant tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               aescin ๒๐ mg gastro-resistant tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๒๕๓๒๕) จํานวน

๑๐๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๕๑,๘๙๕.๐๐ บาท (หาหมื่นหนึ่งพันแปดรอยเกาสิบ

หาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ 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. pitavastatin calcium ๒ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๘๑๖๘)

จํานวน ๓๐๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนหาหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

               ๒. finasteride ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๖๐๙๗๗) จํานวน

๒๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสามพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


