
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา silymarin ๑๔๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา silymarin ๑๔๐ mg capsule, hard จํานวน

๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               silymarin ๑๔๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๕๗๙๙๒) จํานวน ๗๐๐

กลอง/box(๓๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท บางกอกดรัก จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนเกาหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา diltiazem hydrochloride ๙๐ mg prolonged-release capsule,

hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา diltiazem hydrochloride ๙๐ mg

prolonged-release capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               diltiazem hydrochloride ๙๐ mg prolonged-release capsule, hard, ๑ capsule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๒๖๘๐) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๘,๘๓๖.๕๐ บาท (สองหมื่น

แปดพันแปดรอยสามสิบหกบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจา

ยอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา pregabalin ๗๕ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา pregabalin ๗๕ mg capsule, hard จํานวน

๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               pregabalin ๗๕ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๖๔๖๑๑) จํานวน ๓๐๐

กลอง/box(๕๖ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา zoledronic acid ๕ mg/๑๐๐ mL solution for infusion จํานวน

๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา zoledronic acid ๕ mg/๑๐๐ mL solution

for infusion จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               zoledronic acid ๕ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑๐๐ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๑๐๕๐๗๐๓) จํานวน ๓๐ vial(๑๐๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา estriol ๓๐ mcg + lactobacillus acidophilus agent ๐.๑

billion organisms vaginal tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา estriol ๓๐ mcg + lactobacillus

acidophilus agent ๐.๑ billion organisms vaginal tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               estriol ๓๐ mcg + lactobacillus acidophilus agent ๐.๑ billion organisms vaginal tablet, ๑

tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๖๓๕๘) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๖ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท

ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๒๓,๘๖๑.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันแปดรอยหกสิบเอ็ดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา potassium chloride ๑.๕ g/๑๐ mL solution for injection, ๑๐

mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา potassium chloride ๑.๕ g/๑๐ mL

solution for injection, ๑๐ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               potassium chloride ๑.๕ g/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๘๕๑๐) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๕๐ ampoule(๑๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันหา

รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา febuxostat ๘๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา febuxostat ๘๐ mg film-coated tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               febuxostat ๘๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๕๘๖๘๒) จํานวน ๓๐

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

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๔,๖๖๘.๐๐ บาท (สามหม่ืนสี่พันหกรอยหกสิบแปดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา dimenhydrinate ๕๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา dimenhydrinate ๕๐ mg tablet จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               dimenhydrinate ๕๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๖๖๕๐๙) จํานวน ๑๐

กระปุก/jar(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ 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. mebeverine hydrochloride ๒๐๐ mg prolonged-release capsule, hard, ๑ capsule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๑๙๗๓๘) จํานวน ๓๐ กลอง/box(๓๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารม

า จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๑,๓๙๒.๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามรอยเกา

สิบสองบาทยี่สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. dydrogesterone ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๑๙๑๙๕)

จํานวน ๕ กลอง/box(๒๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑,๕๑๙.๔๐ บาท (หนึ่งพันหารอยสิบเกาบาทส่ีสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา sulfinpyrazone ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา sulfinpyrazone ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               sulfinpyrazone ๑๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๕๐๐๐๕) จํานวน ๑๕

กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบโอฟารม จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนสองพันหนึ่งรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา epoetin alfa ๕๐๐๐ iu/๐.๕ mL solution for injection, ๐.๕

mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา epoetin alfa ๕๐๐๐ iu/๐.๕ mL solution

for injection, ๐.๕ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               epoetin alfa ๕๐๐๐ iu/๐.๕ mL solution for injection, ๐.๕ mL prefilled syr (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๔๗๕๓) จํานวน ๔๕๐ Prefilled syr(๐.๕ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท

ลีดเดอรพลัส เมดดิคอล จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่

แสนหาหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


