
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา OPSARTIMOL (timolol ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL) eye drops,

solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา OPSARTIMOL (timolol ๕๐๐ mg/๑๐๐

mL) eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               timolol ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๒๒๖๙๖) จํานวน ๑๐๐ ขวด/bottle(๑ ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท จรูญ

เภสัช จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๕,๒๐๐.๐๐ บาท (หาพันสองรอยบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา FEMOSTON CONTI (dydrogesterone ๕ mg + estradiol ๑

mg) film-coated tablet, ๒๘ tablets pack จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา FEMOSTON CONTI (dydrogesterone ๕

mg + estradiol ๑ mg) film-coated tablet, ๒๘ tablets pack จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               dydrogesterone ๕ mg + estradiol ๑ mg film-coated tablet, ๒๘ tablets pack (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๘๐๖๔๙) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔,๙๘๖.๒๐ บาท (ส่ีพันเการอยแปดสิบหกบาทยี่สิบ

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา DESON PR ๑๐๐๐ (metformin hydrochloride ๑ g)

prolonged-release tablet, ๑ tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา DESON PR ๑๐๐๐ (metformin

hydrochloride ๑ g) prolonged-release tablet, ๑ tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               metformin hydrochloride ๑ g prolonged-release tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๓๓๗๓๖๓) จํานวน ๕๐๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เมดไลน จํากัด (ขายสง) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๑๐,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนสามรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔ 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. sulfinpyrazone ๑๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๕๐๐๐๕) จํานวน ๑๕

กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบโอฟารม จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. alginic acid ๒๐๐ mg + dried aluminium hydroxide gel ๓๐ mg + magnesium carbonate

๔๐ mg chewable tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๙๙๙๗๗) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๘๔ tablet) ผู

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

ส้ิน ๑๗,๐๗๗.๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔ 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. brimonidine tartrate ๑๕๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๕๐๖๙) จํานวน ๒๐๐ ขวด/bottle(๑ ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

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

ส้ิน ๕๖,๕๓๔.๐๐ บาท (หาหมื่นหกพันหารอยสามสิบส่ีบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

               ๒. moxifloxacin ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๒๕๒๕๖) จํานวน ๒๐ ขวด/bottle(๑ ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พรอส

ฟารมา จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๔.๖๐ บาท (หนึ่งพัน

เการอยส่ีบาทหกสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักด์ิมนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา aciclovir ๒๕๐ mg/๑๐ mL concentrate for solution for

infusion, ๑๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา aciclovir ๒๕๐ mg/๑๐ mL concentrate

for solution for infusion, ๑๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               aciclovir ๒๕๐ mg powder for solution for infusion, ๑ vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๓๖๔๖๓)

จํานวน ๑๐๐ ขวด/bottle(๑ vial) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา OSTEX (ibandronic acid ๓ mg/๓ mL) solution for injection,

๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา OSTEX (ibandronic acid ๓ mg/๓ mL)

solution for injection, ๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               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 เปนเงินทั้งส้ิน ๑๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเกาพันแปด

รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


