
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา epoetin alfa ๕๐๐๐ iu/๐.๕ mL solution for injection จํานวน

๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา epoetin alfa ๕๐๐๐ iu/๐.๕ mL solution

for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               epoetin alfa ๕๐๐๐ iu/๐.๕ mL solution for injection, ๐.๕ mL prefilled syr (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๔๗๕๓) จํานวน ๔๕๐ Prefilled syr(๑ Prefilled syr(๐.๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ลีดเดอรพลัส เมดดิคอล จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหาหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๔ 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. pramipexole dihydrochloride monohydrate ๒๕๐ mcg tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๔๒๑๔๒) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เมดไลน จํากัด

(ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๑,๙๓๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันเการอยสามสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. levofloxacin ๕๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๙๘๑๐๑)

จํานวน ๕ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เมดไลน จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังส้ิน ๘,๐๒๕.๐๐ บาท (แปดพันยี่สิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. levocetirizine dihydrochloride ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๒๐๐๖๕๙) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เมดไลน จํากัด (ขายสง) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนแปดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๔ 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. verapamil hydrochloride ๒๔๐ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๙๘๑๐) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖,๙๓๓.๖๐ บาท (หกพันเการอยสามสิบสามบาท

หกสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. lactulose ๖๖.๗ g/๑๐๐ mL syrup, ๑๐๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๑๘๑๗๙)

จํานวน ๒๐๐ กลอง/box(๑ ขวด/bottle(๑๐๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๑,๗๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. mebeverine hydrochloride ๒๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๒๙๒๘๐๙) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๓๐ tablet(๑ capsule)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗,๕๙๔.๘๐ บาท (เจ็ดพันหารอยเกาสิบสี่บาทแปดสิบ

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา potassium chloride ๕๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา potassium chloride ๕๐๐ mg tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               potassium chloride ๕๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๗๘๗๗๓) จํานวน ๒๐

ขวด/bottle(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนดเคมีคอล

ประเทศไทย (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖,๓๐๐.๐๐ บาท (หกพันสามรอยบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


