
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาVIVACOR (IPR PHARMACEUTICALS, U.S.A.) (rosuvastatin ๒๐

mg) film-coated tablet, ๑ tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาVIVACOR (IPR PHARMACEUTICALS, U.S.A.)

(rosuvastatin ๒๐ mg) film-coated tablet, ๑ tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               rosuvastatin ๒๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๘๕๖๙) จํานวน

๕๐๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๘๔,๖๒๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันหกรอย

ยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาmetronidazole ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑๐๐

mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาmetronidazole ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL

solution for infusion, ๑๐๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               metronidazole ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑๐๐ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๒๐๖๒๖) จํานวน ๓๐๐ กลอง/box(๑ vial(๑๐๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔,๘๑๕.๐๐ บาท (สี่พันแปดรอยสิบหาบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘ 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. bupivacaine hydrochloride ๕๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๔๒๔๘๖) จํานวน ๘ กลอง/box(๕ vial(๑๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เจ

เอส วิช่ัน จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓,๓๔๐.๐๐ บาท (สามพันสาม

รอยสี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. cisatracurium ๑๐ mg/๕ mL solution for injection/infusion, ๕ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๔๓๘๙) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๕ ampoule(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท เจ เอส วิช่ัน จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๖,๑๘๒.๕๐ บาท (หกพันหน่ึงรอยแปดสิบสองบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาACUPAN (DELPHARM TOURS, FRANCE) (nefopam

hydrochloride ๒๐ mg/๒ mL) solution for injection, ๒ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาACUPAN (DELPHARM TOURS, FRANCE)

(nefopam hydrochloride ๒๐ mg/๒ mL) solution for injection, ๒ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น

               nefopam hydrochloride ๒๐ mg/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๘๔๕๑) จํานวน ๖๐ กลอง/box(๕ ampoule(๒ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

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

ส้ิน ๔๕,๕๘๒.๐๐ บาท (สี่หมื่นหาพันหารอยแปดสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาCARDEPINE (S.V.P., PHILIPPINES) (nicardipine hydrochloride

๑๐ mg/๑๐ mL) solution for injection/infusion, ๑๐ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาCARDEPINE (S.V.P., PHILIPPINES)

(nicardipine hydrochloride ๑๐ mg/๑๐ mL) solution for injection/infusion, ๑๐ mL ampoule จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               nicardipine hydrochloride ๑๐ mg/๑๐ mL solution for injection/infusion, ๑๐ mL ampoule

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๖๙๒๖) จํานวน ๒ กลอง/box(๑๐ ampoule(๑๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๐๙๓.๒๐ บาท (หา

พันเกาสิบสามบาทยี่สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาKALIMATE (KOWA, JAPAN) (calcium polystyrene sulfonate ๕

g) powder for oral/rectal suspension, ๕ g sachet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาKALIMATE (KOWA, JAPAN) (calcium

polystyrene sulfonate ๕ g) powder for oral/rectal suspension, ๕ g sachet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น

               calcium polystyrene sulfonate ๕ g powder for oral/rectal suspension, ๕ g sachet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๓๑๗๗) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๑๐๐ ซอง/sachet(๕ กรัม/g)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท มาสุ จํากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


