
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. rivaroxaban ๒๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๑๙๗๖) จํานวน

๑๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๗,๕๓๑.๑๐ บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันหารอยสามสิบเอ็ดบาทสิบสตางค)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. levonorgestrel ๗๕ mg implant, ๑ implant (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๘๑๖๐๗) จํานวน ๑

กลอง/box(๑ implant) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑,๗๙๗.๖๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยเกาสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา carbidopa ๒๕ mg + levodopa ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา carbidopa ๒๕ mg + levodopa ๑๐๐ mg

tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               carbidopa ๒๕ mg + levodopa ๑๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๒๗๖๐)

จํานวน ๑๒ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เมดไลน จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังส้ิน ๔,๖๒๐.๐๐ บาท (สี่พันหกรอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘ 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. brimonidine tartrate ๒๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๕๐๑๑) จํานวน ๓๐ กลอง/box(๕ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๘๕๖.๙๐ บาท (สองพัน

แปดรอยหาสิบหกบาทเกาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวง

               ๒. bimatoprost ๓๐ mg/๑๐๐ mL + timolol ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๔ mL

unit dose (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๐๒๑๑๔) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๓๐ Unit dose(๐.๔ มิลลิลิตร/ml)) ผูได

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

เปนเงินทั้งส้ิน ๔,๗๙๓.๖๐ บาท (สี่พันเจ็ดรอยเกาสิบสามบาทหกสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘ 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. linagliptin ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๐๘๑๒) จํานวน ๓๐

กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๓,๙๒๙.๗๐ บาท (สามหม่ืนสามพันเการอยยี่สิบเกาบาทเจ็ดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. empagliflozin ๑๐ mg + linagliptin ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๑๓๙๓๘) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙๙,๕๑๐.๐๐ บาท (เกาหมื่นเกาพันหารอยสิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา fusidic acid ๒ g/๑๐๐ g cream, ๕ g tube จํานวน ๑ รายการ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา fusidic acid ๒ g/๑๐๐ g cream, ๕ g tube

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               fusidic acid ๒ g/๑๐๐ g cream, ๕ g tube (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๖๑๔๘) จํานวน ๑๐๐

หลอด/tube(๕ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๘,๕๖๐.๐๐ บาท (แปดพันหารอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา febuxostat ๘๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา febuxostat ๘๐ mg film-coated tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               febuxostat ๘๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๕๘๖๘๒) จํานวน ๑๐

กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๑,๕๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหารอยหาสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


