
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. diquafosol sodium ๓ g/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๙๕๔๕๙๕) จํานวน ๔๐๐ กลอง/box(๑ ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีทแฮลม

เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖๖,๗๖๘.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันเจ็ดรอยหกสิบ

แปดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. tafluprost ๑.๕ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๕๔๖๕) จํานวน ๖๐ กลอง/box(๓๐ Unit dose(๓๐๐ ไมโครลิตร/mcl)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๓,๔๘๐.๐๐ บาท (สาม

หมื่นสามพันส่ีรอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา ranolazine ๕๐๐ mg prolonged-release tablet จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา ranolazine ๕๐๐ mg prolonged-release

tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ranolazine ๕๐๐ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๖๖๓๑)

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

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๕,๘๕๗.๔๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันแปดรอยหาสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๕ กันยายน 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. dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + sodium chloride ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L

bag (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๙๑๔๔) จํานวน ๕ กลอง/box(๑๐ ถุง/bag(๑ ลิตร/litre)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกรอย

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. dextrose ๕ g/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, ๑๐๐ mL bag (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๘๕๗๙) จํานวน ๕ กลอง/box(๒๐ ถุง/bag(๑๐๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่รอยหา

สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา calcium polystyrene sulfonate ๕ g powder for oral/rectal

suspension, ๕ g sachet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา calcium polystyrene sulfonate ๕ g

powder for oral/rectal suspension, ๕ g sachet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               calcium polystyrene sulfonate ๕ g powder for oral/rectal suspension, ๕ g sachet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๓๑๗๗) จํานวน ๓ กลอง/box(๑๐๐ ซอง/sachet(๕ กรัม/g)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท

มาสุ จํากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๐.๐๐ บาท (หาพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๕ กันยายน 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. limaprost ๕ mcg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๕๒๙๗๖) จํานวน ๓๐

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

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๕๗,๒๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนเจ็ดพันสองรอยเกาสิบบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. cefditoren ๒๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๓๒๘๒๐) จํานวน ๒๐

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

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. clarithromycin ๕๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๖๓๑๘๙)

จํานวน ๑๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เมดไลน จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังส้ิน ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นสองพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

               ๒. itraconazole ๑๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๔๑๓๔๓) จํานวน

๒ กลอง/box(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เมดไลน จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑,๔๖๔.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่รอยหกสิบส่ีบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษมี 

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. biotin ๑๕๐ mcg + calcium pantothenate ๖.๔ mg + cyanocobalamin ๒๐ mg + folic

acid ๓๐๐ mcg + nicotinamide ๒๐ mg + pyridoxine ๒ mg + riboflavin ๑.๗ mg + thiamine ๑.๕ mg

film-coated tablet, ๑ tablet จํานวน ๕๐ กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทย

เภสัช จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหา

รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. codeine phosphate ๑๕ mg + paracetamol ๓๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๓๑๑๗๙) จํานวน ๒ กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช

จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. ketoconazole ๒๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๕๓๑๑๐)

จํานวน ๑ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งรอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. potassium chloride ๕๐๐ mg/๕ mL oral solution, ๖๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๗๓๑๔๔๗) จํานวน ๒๐๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่พันสองรอยบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


