
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. limaprost ๕ mcg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๕๒๙๗๖) จํานวน ๖๐

กลอง/box(๒๑๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๓๗,๐๕๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหม่ืนเจ็ดพันหาสิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. cefditoren ๒๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๓๒๘๒๐) จํานวน ๓๐

กลอง/box(๒๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection, ๐.๓

mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution

for injection, ๐.๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection, ๐.๓ mL prefilled syr (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๐๐๑๕) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๖ Prefilled syr(๐.๓ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

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

ส้ิน ๑๔๙,๔๗๙.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นเกาพันสี่รอยเจ็ดสิบเกาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. omeprazole ๔๐ mg powder for solution for injection, ๑ vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๒๐๗๕๔๓) จํานวน ๒๐๐ vial ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

               ๒. levofloxacin ๗๕๐ mg/๑๕๐ mL solution for infusion, ๑๕๐ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๖๕๑๕๒) จํานวน ๑๐ vial(๑๕๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สามพันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

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

วิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา teneligliptin ๒๐ mg film-coated tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               teneligliptin ๒๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๑๕๖๑๙๒) จํานวน

๒๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๔๑,๒๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองรอย

ส่ีสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา metadoxine ๕๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา metadoxine ๕๐๐ mg tablet จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               metadoxine ๕๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๗๔๐๗๘) จํานวน ๔๐

กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนแปดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา influenza type A virus vaccine, influenza type A virus

vaccine, influenza type B virus vaccine, influenza type B virus vaccine จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา influenza type A virus vaccine, influenza

type A virus vaccine, influenza type B virus vaccine, influenza type B virus vaccine จํานวน ๑ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               influenza type A virus vaccine, like virus ๑๕ mcg/๐.๕ mL + influenza type A virus

vaccine, A virus ๑๕ mcg/๐.๕ mL + influenza type B virus vaccine จํานวน ๑๕ กลอง/box(๑ Prefilled

syr(๐.๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔,๐๑๒.๕๐ บาท (ส่ีพันสิบสองบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา dextran ๗๐ ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL + hypromellose ๓๐๐ mg/

๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๘ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา dextran ๗๐ ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL +

hypromellose ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๘ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               dextran ๗๐ ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL + hypromellose ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๘

mL unit dose (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๒๑๐๕) จํานวน ๓๐๐ กลอง/box(๓๒ Unit dose(๐.๘ มิลลิลิตร/ml))

ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๑,๔๐๙.๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนหนึ่งพันสี่รอยเกาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา calcium carbonate ๘๐ mg/๕ mL + sodium alginate ๒๕๐

mg/๕ mL + sodium bicarbonate ๑๓๓.๕ mg/๕ mL oral suspension, ๑๐ mL sachet จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา calcium carbonate ๘๐ mg/๕ mL +

sodium alginate ๒๕๐ mg/๕ mL + sodium bicarbonate ๑๓๓.๕ mg/๕ mL oral suspension, ๑๐ mL

sachet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               calcium carbonate ๘๐ mg/๕ mL + sodium alginate ๒๕๐ mg/๕ mL + sodium bicarbonate

๑๓๓.๕ mg/๕ mL oral suspension, ๑๐ mL sachet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๗๐๒๙๑) จํานวน ๗๐๐

กลอง/box(๑๒ ซอง/sachet(๑๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗๗,๘๖๘.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดรอยหก

สิบแปดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา nalbuphine hydrochloride ๑๐ mg/๑ mL solution for

injection, ๑ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา nalbuphine hydrochloride ๑๐ mg/๑ mL

solution for injection, ๑ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               nalbuphine hydrochloride ๑๐ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๑๔๓๕๓๒) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๑๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบโอฟารม จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๔๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

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

วิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ี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 เปนเงินทั้งส้ิน ๒๘๔,๖๒๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันหกรอย

ยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


