
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา ginkgo biloba extract ๑๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา ginkgo biloba extract ๑๒๐ mg film-

coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ginkgo biloba extract ๑๒๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๘๕๒๓๒) จํานวน ๓๕๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๗๗,๐๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกสิบหา

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution,

๐.๔๕ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL

eye drops, solution, ๐.๔๕ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๔๕ mL unit dose (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๒๓๘๓๒๘) จํานวน ๒๐๐ กลอง/box(๖๐ Unit dose(๐.๔๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

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

ส้ิน ๑๗๗,๖๒๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกรอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา pravastatin sodium ๔๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา pravastatin sodium ๔๐ mg tablet จํานวน

๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               pravastatin sodium ๔๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๘๒๐๑) จํานวน ๒๐๐

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

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๘๙,๘๘๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนเกาพันแปดรอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา orphenadrine citrate ๓๕ mg + paracetamol ๔๕๐ mg tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา orphenadrine citrate ๓๕ mg +

paracetamol ๔๕๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               orphenadrine citrate ๓๕ mg + paracetamol ๔๕๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๙๗๓๕๒๓) จํานวน ๑๕๐ กลอง/box(๒๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่ง

รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑ พฤศจิกายน 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. etoricoxib ๓๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๓๕๒๘) จํานวน

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

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๗,๕๕๗.๐๐ บาท (สามหม่ืนเจ็ดพันหารอยหาสิบเจ็ดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. etoricoxib ๙๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๓๕๔๔) จํานวน

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

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๑๘,๗๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑ พฤศจิกายน 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. budesonide ๑๖๐ mcg/๑ dose + formoterol fumarate dihydrate ๔.๕ mcg/๑ dose

inhalation powder, ๖๐ dose inhalation (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๐๐๕๓๔) จํานวน ๑๕๐ ขวด/bottle(๖๐

dose) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๖๔,๒๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

               ๒. dapagliflozin ๑๐ mg + metformin hydrochloride ๑ g prolonged-release tablet, ๑

tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๑๒๒๑) จํานวน ๒๕๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท

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

ส้ิน ๓๔๕,๘๗๗.๕๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหาพันแปดรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  นั้น

               ๑. doxycycline ๑๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๒๖๔๑๒) จํานวน

๓๐ กลอง/box(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศและพลังงานทหาร (ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดรอยบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. methyl salicylate ๑๐.๒ g/๑๐๐ g cream, ๓๐ g tube (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๒๓๙๓๘)

จํานวน ๕,๐๐๐ หลอด/tube(๓๐ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศและพลังงานทหาร (ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหาพัน

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. Curcuma Longa L ๕๐๐ mg capsule. จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัด

เลือก ไดแก โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร (ขายสง,ผูผลิต) โดย

เสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

               ๔. antimony potassium tartrate ๒๓ mg/๑๐๐ mL + camphorated opium tincture ๑๒ mL/

๑๐๐ mL + liquorice ๑๒ mL/๑๐๐ mL oral suspension, ๖๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๑๑๖๕๗)

จํานวน ๕๐๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยการ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร (ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๒๕๐.๐๐ บาท (หก

พันสองรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๕. amoxicillin ๕๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๒๖๔๘๓) จํานวน ๔

กลอง/box(๕๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

และพลังงานทหาร (ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๘๘๐.๐๐ บาท (สองพันแปดรอยแปดสิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา cefditoren ๒๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา cefditoren ๒๐๐ mg tablet จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               cefditoren ๒๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๓๒๘๒๐) จํานวน ๖๐

กลอง/box(๒๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖๔,๒๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑ พฤศจิกายน 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. acemetacin ๙๐ mg prolonged-release capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๗๔๙๘๒๖) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๕๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบโอฟารม

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหารอยบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. nalbuphine hydrochloride ๑๐ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๑๔๓๕๓๒) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๑๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบโอฟารม จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหน่ึงพันส่ีรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


