
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. medroxyprogesterone acetate ๑๕๐ mg/๓ mL suspension for injection, ๓ mL vial

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๖๓๑๘) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๑๐ vial(๓ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ยูเมดา จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งพัน

เจ็ดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. norfloxacin ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๔๕๖๒๙)

จํานวน ๒ กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยูเมดา จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๙๒๐.๐๐ บาท (เการอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. diosmin ๔๕๐ mg + hesperidin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๐๔๗๐๐) จํานวน ๓๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยูเมดา จํากัด

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. ibuprofen ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๔๙๙๓) จํานวน

๒๐ กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยูเมดา จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดย

เสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

               ๕. aspirin ๘๑ mg gastro-resistant tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๘๔๖๖) จํานวน

๕๐ กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยูเมดา จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. thiamine ๑๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๕๖๘๕๔) จํานวน ๒๐

กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พาตารแลบ (2517) จํากัด (ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังส้ิน ๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. ferrous fumarate ๒๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๑๕๕๙๔)

จํานวน ๕๐ กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พาตารแลบ (2517) จํากัด (ผูผลิต) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. insulin glargine ๓๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๑.๕ mL prefilled pen (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๑๐๐๖๕) จํานวน ๓๐ กลอง/box(๕ หนวย/unit(๑.๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

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

ส้ิน ๑๐๘,๓๓๗.๕๐ บาท (หน่ึงแสนแปดพันสามรอยสามสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

               ๒. clopidogrel ๗๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๑๘๑๒) จํานวน

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

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘๙,๘๘๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเกาพันแปดรอยแปดสิบ

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. enoxaparin sodium ๔๐ mg/๐.๔ mL solution for injection, ๐.๔ mL prefilled syr (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๕๑๕๕๖) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๒ Prefilled syr(๐.๔ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

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

ส้ิน ๗,๔๔๗.๒๐ บาท (เจ็ดพันสี่รอยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักด์ิมนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  นั้น

               ๑. hydroxyzine hydrochloride ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๒๒๗๔๔๔) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดรอยบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. codeine phosphate ๑๕ mg + paracetamol ๓๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๓๑๑๗๙) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทย

เภสัช จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. povidone iodine ๑๐ g/๑๐๐ mL cutaneous solution, ๓๐ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๐๑๙๔๐) จํานวน ๓๐๐ กลอง/box(๑ ขวด/bottle(๓๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

สิ้น ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (ส่ีพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจา

ยอ่ืนๆ ทั้งปวง

               ๔. metronidazole ๒๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๔๑๑๒๔) จํานวน ๕

กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสามรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๕. ketoconazole ๒๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๕๓๑๑๐)

จํานวน ๕ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๙๐๐.๐๐ บาท (เการอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๖. prednisolone ๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๗๐๐๗) จํานวน ๑๐

กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓,๔๐๐.๐๐ บาท (สามพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๗. potassium chloride ๕๐๐ mg/๕ mL oral solution, ๖๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๗๓๑๔๔๗) จํานวน ๒๐๐ กลอง/box(๑ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทย

เภสัช จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่พันสองรอยบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๘. B CO-ED film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๐๓๕๖๙) จํานวน ๒๐๐

กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๙. glipizide ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๓๖๑๗๔) จํานวน ๑๐๐

กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๘,๙๐๐.๐๐ บาท (แปดพันเการอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

  อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี



 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา EYLEA (aflibercept ๔๐ mg/๑ mL) solution for injection,

๐.๒๗๘ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา EYLEA (aflibercept ๔๐ mg/๑ mL)

solution for injection, ๐.๒๗๘ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               aflibercept ๔๐ mg/๑ mL solution for injection, ๐.๒๗๘ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๘๒๔๖๔๒) จํานวน ๓ กลอง/box(๑ vial(๒๗๘ ไมโครลิตร/mcl)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๐๘,๑๑๒.๘๐ บาท (หนึ่ง

แสนแปดพันหน่ึงรอยสิบสองบาทแปดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


