
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา acitretin ๒๕ mg capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา acitretin ๒๕ mg capsule จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               acitretin ๒๕ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๘๘๐๗๗) จํานวน ๔

กลอง/box(๓๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด (ขายสง) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๖,๑๖๓.๒๐ บาท (หกพันหนึ่งรอยหกสิบสามบาทยี่สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา acitretin ๒๕ mg capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา acitretin ๒๕ mg capsule จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               cefixime ๑๐๐ mg/๕ mL powder for oral suspension, ๓๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๙๙๕๙๘) จํานวน ๑๐ ขวด/bottle(๓๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒,๑๖๐.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งรอยหกสิบ

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา potassium chloride ๑.๕ g/๑๐ mL solution for injection, ๑๐

mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา potassium chloride ๑.๕ g/๑๐ mL

solution for injection, ๑๐ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               potassium chloride ๑.๕ g/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๘๕๑๐) จํานวน ๔ กลอง/box(๕๐ ampoule(๑๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพัน

แปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  นั้น

               ๑. betamethasone ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL cutaneous solution, ๓๐ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๔๑๕๐) จํานวน ๖๐ ขวด/bottle(๓๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค

ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๓๐๙.๐๐ บาท (เกาพันสามรอยเกาบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. clobetasol propionate ๕๐ mg/๑๐๐ g ointment, ๕ g tube (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๔๔๗๗๐) จํานวน ๖๐ กลอง/box(๑ หลอด/tube(๕ กรัม/g)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓,๔๖๖.๘๐ บาท (สามพันสี่รอยหกสิบหกบาทแปด

สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. levetiracetam ๕๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๕๔๑๘๙)

จํานวน ๑๐ กลอง/box(๖๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๖,๑๕๗.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันหนึ่งรอยหาสิบเจ็ดบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๒๕๑๐) จํานวน ๓๐ ขวด/bottle(๑๒๐ dose) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๘๖๙.๔๐ บาท (หกพันแปดรอยหกสิบเกาบาทสี่

สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๕. fluticasone propionate ๒๕๐ mcg/๑ dose + salmeterol ๕๐ mcg/๑ dose inhalation

powder, pre-dispensed, ๖๐ dose inhalation (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๐๑๕๕) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๖๐

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

สิ้น ๙,๒๔๔.๘๐ บาท (เกาพันสองรอยส่ีสิบส่ีบาทแปดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. doxycycline ๑๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๒๖๔๑๒) จํานวน

๑๐ กลอง/box(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศและพลังงานทหาร (ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๙๐๐.๐๐ บาท (เการอยบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. hydrogen peroxide ๖ g/๑๐๐ mL cutaneous solution, ๔๕๐ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๓๑๕๕๔) จํานวน ๑๐ ขวด/bottle(๔๕๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก โรงงาน

เภสัชกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร (ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๒๖๗.๕๐ บาท (สองรอยหกสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

               ๓. antimony potassium tartrate ๒๓ mg/๑๐๐ mL + camphorated opium tincture ๑๒ mL/

๑๐๐ mL + liquorice ๑๒ mL/๑๐๐ mL oral suspension, ๖๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๑๑๖๕๗)

จํานวน ๒๐๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยการ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร (ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สอง

พันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


