
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา alverine citrate ๖๐ mg + simeticone ๓๐๐ mg capsule, soft

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา alverine citrate ๖๐ mg + simeticone

๓๐๐ mg capsule, soft จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               alverine citrate ๖๐ mg + simeticone ๓๐๐ mg capsule, soft, ๑ capsule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๓๘๖๑๑) จํานวน ๒๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet(๑ capsule)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดี

เคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๔๐,๐๑๘.๐๐ บาท (สี่หมื่นสิบแปดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจา

ยอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา cyanocobalamin ๑ mg coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา cyanocobalamin ๑ mg coated tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               cyanocobalamin ๑ mg coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๒๐๗๖๒๒) จํานวน

๒๐๐ กลอง/box(๕๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖๔,๒๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๐๓๑๙๑) จํานวน

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

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๔๑,๕๔๔.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหารอยสี่

สิบส่ีบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา capsaicin ๒๕ mg/๑๐๐ g gel จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยา capsaicin ๒๕ mg/๑๐๐ g gel จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               capsaicin ๒๕ mg/๑๐๐ g gel, ๓๕ g tube (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๑๔๕๔๒) จํานวน ๘๐๐

กลอง/box(๑ หลอด/tube(๓๕ กรัม/g)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พานาเซีย (ไทยแลนด) จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๘,๕๒๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันหารอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๕ 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. nebivolol ๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๘๗๓๑๒) จํานวน ๓๐๐

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

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๖๗,๘๘๓.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยแปดสิบสามบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. metformin hydrochloride ๑ g + vildagliptin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๓๓๘๓๕) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๖๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๕๘,๑๐๑.๐๐ บาท (หาหมื่นแปดพันหนึ่งรอยเอ็ด

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


