
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา ARTROFORT COMPLEX (chondroitin sulfate sodium ๖๐๐

mg + glucosamine sulfate ๗๕๐ mg) powder for oral solution, ๑ sachet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา ARTROFORT COMPLEX (chondroitin

sulfate sodium ๖๐๐ mg + glucosamine sulfate ๗๕๐ mg) powder for oral solution, ๑ sachet จํานวน

๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               chondroitin sulfate sodium ๖๐๐ mg + glucosamine sulfate ๗๕๐ mg powder for oral

solution, ๑ sachet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๔๔๑๐๓) จํานวน ๔๐๐ กลอง/box(๓๐ ซอง/sachet) ผูไดรับการ

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

ท้ังส้ิน ๒๐๕,๔๔๐.๐๐ บาท (สองแสนหาพันสี่รอยส่ีสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา RESIDRON (risedronate sodium ๓๕ mg) film-coated tablet,

๑ tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา RESIDRON (risedronate sodium ๓๕ mg)

film-coated tablet, ๑ tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               risedronate sodium ๓๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๘๕๒๔)

จํานวน ๗๐๐ กลอง/box(๔ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๒๘๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนสองรอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐ 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. salbutamol ๒.๕ mg/๒.๕ mL nebuliser solution, ๒.๕ mL unit dose (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๘๔๘๘๖๐) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๒๑ Unit dose(๒.๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีทแฮลม

เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑,๐๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. fenoterol hydrobromide ๓๑.๒๕ mg/๑๐๐ mL + ipratropium bromide ๑๒.๕ mg/๑๐๐

mL nebuliser solution, ๔ mL unit dose (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๒๑๕๑) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๒๑

หนวย/unit(๔ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด (ขายสง) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑,๒๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองรอยแปดสิบส่ีบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา BRILLIOR (pregabalin ๕๐ mg) capsule, hard, ๑ capsule

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา BRILLIOR (pregabalin ๕๐ mg) capsule,

hard, ๑ capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               pregabalin ๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๐๘๕๐๐) จํานวน ๒๐๐

กลอง/box(๕๖ tablet(๑ capsule)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๗๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐ 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. pirenoxine ๕ mg/๑๐๐ mL eye drops, suspension, ๕ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๒๔๕๑๑) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๑๐ ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีทแฮลม

เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๕,๖๘๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหาพันหกรอยแปดสิบ

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               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 วันท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


