
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๐๓๑๙๑) จํานวน

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

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๒๖,๙๓๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันเการอย

สามสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

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

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๔๗๐๗) จํานวน ๑๐๐ Prefilled syr(๐.๔ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท

ลีดเดอรพลัส เมดดิคอล จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ด

หมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. iron sucrose ๑๐๐ mg/๕ mL solution for injection, ๕ mL ampoule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๘๑๖๙๙๒) จํานวน ๔๐ กลอง/box(๕ ampoule(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ลีดเดอรพลัส

เมดดิคอล จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเกาพันบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. epoetin alfa ๓๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection, ๐.๓ mL prefilled syr (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๔๖๕๗) จํานวน ๑๐๐ Prefilled syr(๐.๓ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท

ลีดเดอรพลัส เมดดิคอล จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หา

หมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. tafluprost ๑.๕ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๕๔๖๕) จํานวน ๒๐๐ กลอง/box(๓๐ Unit dose(๓๐๐ ไมโครลิตร/mcl)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๑๑,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง

แสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ

ท้ังปวง

               ๒. hyaluronate sodium ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๕๕๙๘) จํานวน ๘๐๐ กลอง/box(๑ ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๘๓๒.๐๐ บาท (หนึ่ง

แสนสองหมื่นหาพันแปดรอยสามสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา sitafloxacin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา sitafloxacin ๕๐ mg film-coated tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               sitafloxacin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๓๙๖๔๕) จํานวน

๓๐ กลอง/box(๑๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๗,๙๙๑.๒๐ บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันเการอยเกาสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๔ 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. ibandronic acid ๓ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled syr (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๔๘๑๕) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๑ Prefilled syr(๓ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ซิมเจนส จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง

แสนสี่หมื่นเกาพันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวง

               ๒. dorzolamide ๒ g/๑๐๐ mL + timolol ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL

bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๒๘๕๕) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๕ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ซิมเจนส จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๖,๗๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่น

หกพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


