
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. digoxin ๒๕๐ mcg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๓๐๖๓) จํานวน ๒

กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๖๔๐.๐๐ บาท (หกรอยสี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. propranolol hydrochloride ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๒๓๕๘๔๖) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๙ ธันวาคม 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. triamcinolone acetonide ๕๕ mcg/๑ dose nasal spray, solution, ๑๒๐ dose bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๖๔๘๐๘) จํานวน ๕๐ ขวด/bottle(๑ ขวด/bottle(๑๒๐ dose)) ผูไดรับการคัดเลือก

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

ส้ิน ๑๐,๕๙๓.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหารอยเกาสิบสามบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

               ๒. hyoscine butylbromide ๑๐ mg coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๓๙๘๐)

จํานวน ๒๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓,๖๕๙.๔๐ บาท (สามพันหกรอยหาสิบเกาบาทสี่สิบ

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา lansoprazole ๓๐ mg gastro-resistant capsule, hard จํานวน

๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา lansoprazole ๓๐ mg gastro-resistant

capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               lansoprazole ๓๐ mg orodispersible tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๕๙๓๙)

จํานวน ๓๐๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๑๔,๙๐๑.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันเการอยเอ็ดบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๙ ธันวาคม 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. dutasteride ๕๐๐ mcg + tamsulosin hydrochloride ๔๐๐ mcg modified-release capsule,

hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๐๑๗๓๑) จํานวน ๑๐๐ ขวด/bottle(๓๐ capsule(๑ tablet)) ผูได

รับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๒๑,๑๒๔.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยยี่สิบสี่บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray, suspension, ๑๒๐ dose bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๒๕๑๐) จํานวน ๑๐๐ ขวด/bottle(๑ ขวด/bottle(๑๒๐ dose)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๒๒,๘๙๘.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันแปดรอยเกาสิบแปดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา dibasic sodium phosphate ๗ g/๑๑๘ mL + monobasic

sodium phosphate ๑๙ g/๑๑๘ mL rectal solution จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา dibasic sodium phosphate ๗ g/๑๑๘ mL

+ monobasic sodium phosphate ๑๙ g/๑๑๘ mL rectal solution จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               dibasic sodium phosphate ๗ g/๑๑๘ mL + monobasic sodium phosphate ๑๙ g/๑๑๘ mL

rectal solution, ๑๓๓ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๘๕๔๘๒) จํานวน ๒ กลอง/box(๑๒๐

ขวด/bottle(๑๓๓ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยูนีซัน จํากัด (ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังส้ิน ๔,๓๒๐.๐๐ บาท (สี่พันสามรอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๗๒๘๒) จํานวน

๑๐๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙๑,๔๘๕.๐๐ บาท (เกาหมื่นหนึ่งพันสี่รอยแปดสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


