
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา acemetacin ๙๐ mg prolonged-release capsule จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา acemetacin ๙๐ mg prolonged-release

capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               acemetacin ๙๐ mg prolonged-release capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๗๔๙๘๒๖) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๕๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบโอฟารม

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗๒,๒๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนสองพันสองรอยหาสิบบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา povidone iodine ๑๐ g/๑๐๐ mL cutaneous solution, ๓๐ mL

bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา povidone iodine ๑๐ g/๑๐๐ mL

cutaneous solution, ๓๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               povidone iodine ๑๐ g/๑๐๐ mL cutaneous solution, ๓๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๙๐๑๙๔๐) จํานวน ๒๐๐ ขวด/bottle(๓๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยาสําหรับผูปวย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. vancomycin ๕๐๐ mg powder for solution for infusion, ๑ vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๘๑๖๗๓) จํานวน ๓๐๐ vial ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด (ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

               ๒. sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, ๑๐๐ mL bag (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๘๒๐๔) จํานวน ๒,๔๐๐ หนวย/unit(๑๐๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอ

เบ้ิล เมดิคอล จํากัด (ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๘,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันสี่รอยบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา dolutegravir ๕๐ mg + lamivudine ๓๐๐ mg + tenofovir

disoproxil fumarate ๓๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา dolutegravir ๕๐ mg + lamivudine ๓๐๐

mg + tenofovir disoproxil fumarate ๓๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               dolutegravir ๕๐ mg + lamivudine ๓๐๐ mg + tenofovir disoproxil fumarate ๓๐๐ mg film-

coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๑๖๐๔๕๗) จํานวน ๓๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการ

คัดเลือก ไดแก บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๒๐,๙๙๗.๐๐ บาท (สองหมื่นเการอยเกาสิบเจ็ดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา donepezil hydrochloride ๑๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา donepezil hydrochloride ๑๐ mg tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               donepezil hydrochloride ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๒๔๙๐๙๖) จํานวน ๔ กลอง/box(๒๘๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗๑,๙๔๖.๘๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเการอยสี่สิบ

หกบาทแปดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา cefuroxime ๗๕๐ mg powder for solution for

injection/infusion, ๑ vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา cefuroxime ๗๕๐ mg powder for

solution for injection/infusion, ๑ vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               cefuroxime ๗๕๐ mg powder for solution for injection/infusion, ๑ vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๕๑๒๕๘) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๑๐ vial) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยูโทเปยน จํากัด

(สงออก,ขายสง,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


