
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. thiopental sodium ๑ g powder for solution for injection, ๑ vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๗๖๖๖๒๔) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๑ vial) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

(ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

               ๒. glyceryl trinitrate ๕๐ mg/๑๐ mL solution for infusion, ๑๐ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๗๑๗๙๘) จํานวน ๑๐ ampoule(๑ ampoule(๑๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหารอย

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. methotrexate ๒.๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๖๕๖๘) จํานวน ๑๐

กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี (ขายสง) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังส้ิน ๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หาพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคา

ใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

               ๔. phytomenadione ๑ mg/๐.๕ mL solution for injection, ๐.๕ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๗๔๙๘๖) จํานวน ๓ กลอง/box(๑๐ ampoule(๕๐๐ ไมโครลิตร/mcl)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๑๕.๐๐ บาท (สามรอยสิบหาบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา duloxetine ๖๐ mg gastro-resistant capsule, hard จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา duloxetine ๖๐ mg gastro-resistant

capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               duloxetine ๖๐ mg gastro-resistant capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๒๙๙๓๙๔) จํานวน ๗๐ กลอง/box(๒๘ tablet(๑ capsule)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๙๕,๐๔๘.๑๐ บาท (เกาหมื่นหาพันสี่สิบแปดบาทสิบ

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมีอรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา lanthanum ๕๐๐ mg chewable tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา lanthanum ๕๐๐ mg chewable tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               lanthanum ๕๐๐ mg chewable tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๑๙๓๑๖) จํานวน ๑๐

กลอง/box(๙๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๖๓,๐๒๓.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันยี่สิบสามบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


