
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. hydrochlorothiazide ๑๒.๕ mg + valsartan ๑๖๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๔๗๒๕) จํานวน ๒๐๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๕,๓๑๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหาพันสามรอยสิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. amlodipine ๕ mg + valsartan ๑๖๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๐๓๗๕) จํานวน ๒๐๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๙,๘๐๔.๐๐ บาท (สามหมื่นเกาพันแปดรอยสี่บาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. sacubitril ๔๙ mg + valsartan ๕๑ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๙๙๓๘๗๙) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๐๒,๙๓๔.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันเการอยสามสิบสี่บาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. cefuroxime ๑๒๕ mg/๕ mL powder for oral suspension, ๕๐ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๙๙๖๙๕) จํานวน ๕ ขวด/bottle(๑ ขวด/bottle(๕๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๗.๐๐ บาท (หนึ่ง

พันหน่ึงรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา alfuzosin hydrochloride ๑๐ mg prolonged-release tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา alfuzosin hydrochloride ๑๐ mg

prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               alfuzosin hydrochloride ๑๐ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๕๒๐๔๖) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๕,๔๐๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันสี่รอย

แปดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมีอรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. colchicine ๖๐๐ mcg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๙๒๙๖) จํานวน ๒๐

กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยูโทเปยน จํากัด (สงออก,ขายสง,ใหบริการ,ผูผลิต) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔,๔๐๐.๐๐ บาท (ส่ีพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

               ๒. cefazolin ๑ g powder for solution for injection, ๑ vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๗๗๕๑๑)

จํานวน ๑๐ กลอง/box(๑๐ vial) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยูโทเปยน จํากัด (สงออก,ขายสง,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา rosuvastatin ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา rosuvastatin ๒๐ mg film-coated tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               rosuvastatin ๒๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๘๕๖๙) จํานวน

๕๐๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๘๔,๖๒๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันหกรอย

ยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. febuxostat ๘๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๕๘๖๘๒) จํานวน

๒๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๓,๑๑๒.๐๐ บาท (สองหม่ืนสามพันหนึ่งรอยสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. mirabegron ๕๐ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๔๘๓๗๓)

จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๓๐ กลอง/box(๓๐ tablet)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๔๔,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่รอยหาสิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. tranexamic acid ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๐๘๘๓)

จํานวน ๒๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet(๑ capsule)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนช่ันแนล เฮลท

แคร จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖,๘๔๘.๐๐ บาท (หกพันแปดรอยสี่สิบแปดบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. tranexamic acid ๕๐ mg/๑ mL solution for injection, ๕ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๕๓๙๖) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๑๐ ampoule(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนช่ันแนล เฮลทแคร จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๓,๘๐๙.๒๐ บาท (สามพันแปดรอยเกาบาทยี่สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

               ๓. potassium citrate ๒๓๑.๕ mg + sodium citrate ๑๙๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๐๗๖๓) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อุยเฮง

อินเตอรเนช่ันแนล เฮลทแคร จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นสามพันหา

รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. chloramphenicol ๑ g/๑๐๐ g eye ointment, ๕ g tube (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๕๙๔๒)

จํานวน ๕๐๐ กลอง/box(๑ หลอด/tube(๕ กรัม/g)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เยนเนอรราลดร๊ักสเฮาส จํากัด

(ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๘,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. minoxidil ๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๖๑๙๗๖) จํานวน ๑๐

ขวด/bottle(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เยนเนอรราลดรั๊กสเฮาส จํากัด (ขายสง,ผูผลิต) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


