
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + sodium chloride ๔๕๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L

bag (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๘๒๘๙) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๑๐ ถุง/bag(๑ ลิตร/litre)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา

เปนเงินท้ังสิ้น ๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หกพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

               ๒. sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L bag (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๘๐๑๕๒๒) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๑๐ ถุง/bag(๑ ลิตร/litre)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล

โปรดัคส จํากัด (มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ท้ังปวง

               ๓. water solution for infusion, ๑ L bag (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๐๙๙๔๓) จํานวน ๕๐

กลอง/box(๑๐ ถุง/bag(๑ ลิตร/litre)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด

(มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่

พันหารอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๑ L bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๗๘๙๕๐๔) จํานวน ๖๐ กลอง/box(๑๐ ขวด/bottle(๑ ลิตร/litre)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เยเนอรัล ฮอส

ปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๙,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา ARCOXIA (etoricoxib ๙๐ mg) film-coated tablet, ๑ tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา ARCOXIA (etoricoxib ๙๐ mg) film-coated

tablet, ๑ tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               etoricoxib ๙๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๓๕๔๔) จํานวน

๒๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕๘,๓๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นแปดพันสามรอยหกสิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา MYONAL (eperisone hydrochloride ๕๐ mg) coated tablet,

๑ tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา MYONAL (eperisone hydrochloride ๕๐

mg) coated tablet, ๑ tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               eperisone hydrochloride ๕๐ mg coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๘๔๐๑๔)

จํานวน ๒๐๐ PACK(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๒๕,๘๖๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนสองหมื่นหาพันแปดรอย

หกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น 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. dabigatran etexilate ๑๑๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๘๔๔๘)

จํานวน ๕๐ กลอง/box(๓๐ tablet(๑ capsule)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗๕,๘๐๙.๕๐ บาท (เจ็ดหม่ืนหาพันแปดรอยเกาบาทหาสิบสตางค) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. tiotropium ๑๘ mcg inhalation powder, hard capsule, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๕๐๐๑๘) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๓๐ tablet(๑ capsule)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๙,๙๙๓.๘๐ บาท (เกาพันเการอยเกาสิบสามบาทแปดสิบ

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา GOOFICE (elobixibat ๕ mg) film-coated tablet, ๑ tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา GOOFICE (elobixibat ๕ mg) film-coated

tablet, ๑ tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               elobixibat ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๑๙๖๕๔๑) จํานวน ๕๐

กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๐๓,๓๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามพันสามรอยบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


