
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. hepatitis B virus vaccine ๒๐ mcg/๑ mL suspension for injection, ๑ mL vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๒๔๔๒) จํานวน ๒๐๐ vial(๑ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๙,๒๒๐.๐๐ บาท (สี่หมื่น

เกาพันสองรอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. epoetin alfa ๔๐๐๐ iu/๐.๔ mL solution for injection, ๐.๔ mL prefilled syr (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๔๗๐๗) จํานวน ๑๘๕ Prefilled syr(๐.๔ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเค

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

ส้ิน ๘๙,๘๖๙.๓๐ บาท (แปดหมื่นเกาพันแปดรอยหกสิบเกาบาทสามสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

               ๓. epoetin alfa ๔๐๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๑ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๗๓๖๙๐๘) จํานวน ๑๐๐ vial(๑ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๗,๙๗๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเการอยเจ็ด

สิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. clobetasol propionate ๕๐ mg/๑๐๐ g ointment, ๕ g tube (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๔๔๗๗๐) จํานวน ๒๐๐ กลอง/box(๕ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๑,๕๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหารอยหาสิบหกบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. levetiracetam ๕๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๕๔๑๘๙)

จํานวน ๒๐ กลอง/box(๖๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๓๑๔.๐๐ บาท (สามหม่ืนสองพันสามรอยสิบสี่บาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา estradiol valerate ๑ mg coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา estradiol valerate ๑ mg coated tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               estradiol valerate ๑ mg coated tablet, ๒๘ tablets pack (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๘๒๘๒๒)

จํานวน ๒๐ กลอง/box(๘๔ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗,๒๗๖.๐๐ บาท (เจ็ดพันสองรอยเจ็ดสิบหกบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา sacubitril ๔๙ mg + valsartan ๕๑ mg film-coated tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา sacubitril ๔๙ mg + valsartan ๕๑ mg

film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               sacubitril ๔๙ mg + valsartan ๕๑ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๙๙๓๘๗๙) จํานวน ๗๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๔๔,๑๐๗.๖๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสี่พันหนึ่งรอยเจ็ดบาทหกสิบ

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา rabies vaccine (vero cell) ๒.๕ iu powder and solvent for

solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา rabies vaccine (vero cell) ๒.๕ iu powder

and solvent for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               rabies vaccine (vero cell) ๒.๕ iu powder and solvent for solution for injection, ๑ vial

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๖๒๑๗๔) จํานวน ๕๐๐ vial ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. ibuprofen ๑๐๐ mg/๕ mL oral suspension, ๖๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๒๐๔๘๘๙) จํานวน ๑๐๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยูโทเปยน จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. amoxicillin ๒๕๐ mg/๕ mL powder for oral suspension, ๖๐ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๘๗๔๗๓) จํานวน ๑๐๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยูโท

เปยน จํากัด (สงออก,ขายสง,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑,๘๑๙.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดรอยสิบ

เกาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. brompheniramine maleate ๒ mg/๕ mL + phenylephrine hydrochloride ๕ mg/๕ mL

oral liquid, ๖๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๙๓๗๗๐) จํานวน ๑๐๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผู

ไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยูโทเปยน จํากัด (สงออก,ขายสง,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


