
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. brimonidine tartrate ๒๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๕๐๑๑) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๑ ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

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

ส้ิน ๔,๗๖๑.๕๐ บาท (สี่พันเจ็ดรอยหกสิบเอ็ดบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

               ๒. bimatoprost ๓๐ mg/๑๐๐ mL + timolol ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๔ mL

unit dose (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๐๒๑๑๔) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๑ Unit dose(๐.๔ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับ

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

เงินทั้งสิ้น ๙,๕๘๗.๒๐ บาท (เกาพันหารอยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาVISANNE (BAYER WEIMAR, GERMANY) (dienogest ๒ mg)

tablet, ๑ tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยาVISANNE (BAYER WEIMAR, GERMANY)

(dienogest ๒ mg) tablet, ๑ tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               dienogest ๒ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๙๐๙๒๖) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๒๘

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

เสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๔๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันสี่รอยส่ีสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาGLYXAMBI (BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA, GERMANY)

(empagliflozin ๑๐ mg + linagliptin ๕ mg) film-coated tablet, ๑ tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยาGLYXAMBI (BOEHRINGER INGELHEIM

PHARMA, GERMANY) (empagliflozin ๑๐ mg + linagliptin ๕ mg) film-coated tablet, ๑ tablet จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               empagliflozin ๑๐ mg + linagliptin ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๑๐๑๓๙๓๘) จํานวน ๒๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๙๘,๐๔๐.๐๐ บาท (สามแสนเกาหมื่นแปดพันสี่สิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาTENELIA (MITSUBISHI TANABE PHARMA, JAPAN)

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

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยาTENELIA (MITSUBISHI TANABE PHARMA,

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

               teneligliptin ๒๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๑๕๖๑๙๒) จํานวน

๒๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๔๑,๒๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองรอย

ส่ีสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. suxamethonium chloride ๕๐๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๑๑๒๗๔๗) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๑ vial(๑๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุน

สวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๘,๓๕๐.๐๐ บาท (แปดพันสามรอยหาสิบบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. heparin sodium ๒๕๐๐๐ iu/๕ mL solution for injection, ๕ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๙๘๘๙๖๘) จํานวน ๑ กลอง/box(๒๕ vial(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ภิญโญ

ฟารมาซี (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓,๒๕๐.๐๐ บาท (สามพันสองรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


