
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา dorzolamide ๒ g/๑๐๐ mL + timolol ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL eye

drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา dorzolamide ๒ g/๑๐๐ mL + timolol

๕๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               dorzolamide ๒ g/๑๐๐ mL + timolol ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๒๘๕๕) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๑ ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๙,๙๖๐.๐๐ บาท (สอง

หมื่นเกาพันเการอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา desloratadine ๕๐๐ mcg/๑ mL syrup, ๖๐ mL bottle จํานวน

๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา desloratadine ๕๐๐ mcg/๑ mL syrup, ๖๐

mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               desloratadine ๕๐๐ mcg/๑ mL syrup, ๖๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๐๘๗๔๖)

จํานวน ๓๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓,๘๘๔.๑๐ บาท (สามพันแปดรอยแปดสิบสี่บาทสิบสตางค) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา human serum albumin ๒๐ g/๑๐๐ mL solution for infusion,

๕๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา human serum albumin ๒๐ g/๑๐๐ mL

solution for infusion, ๕๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               human serum albumin ๒๐ g/๑๐๐ mL solution for infusion, ๕๐ mL vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๙๒๕๔๔) จํานวน ๘๐ กลอง/box(๑ vial(๕๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท บี

เจเอช เมดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นส่ีพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา risedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา risedronate sodium ๑๕๐ mg film-

coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               risedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๘๕๐๗)

จํานวน ๘๐ กลอง/box(๑ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๖๘,๔๘๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา dabigatran etexilate ๑๑๐ mg capsule จํานวน ๑ รายการ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา dabigatran etexilate ๑๑๐ mg capsule

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               dabigatran etexilate ๑๑๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๘๔๔๘)

จํานวน ๓๐ กลอง/box(๓๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๕,๔๘๕.๗๐ บาท (สี่หม่ืนหาพันสี่รอยแปดสิบหาบาทเจ็ดสิบสตางค) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวย จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยาสําหรับผูปวย จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. lidocaine hydrochloride ๒ g/๑๐๐ g gel, ๓๐ g tube (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๙๔๕๖)

จํานวน ๑๐๐ หลอด/tube(๓๐ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จํากัด (ขายสง) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๘,๕๖๐.๐๐ บาท (แปดพันหารอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. triamcinolone acetonide ๑๐๐ mg/๑๐๐ g oral paste, ๕ g tube (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๔๘๓๐๐) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๑ หลอด/tube(๕ กรัม/g)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เท

ร็ดดิ้ง จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓,๕๓๑.๐๐ บาท (สามพันหารอยสามสิบเอ็ดบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. epinephrine ๑ mg/๑๐๐ mL + lidocaine hydrochloride ๑ g/๑๐๐ mL solution for

injection, ๕๐ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๖๖๑๔๘) จํานวน ๑ vial(๕๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓,๐๘๑.๖๐ บาท (สามพันแปดสิบเอ็ด

บาทหกสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา insulin aspart ๓๐ iu/๑ mL + insulin aspart protamine ๗๐

iu/๑ mL suspension for injection, ๓ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา insulin aspart ๓๐ iu/๑ mL + insulin

aspart protamine ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๓ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  น้ัน

               insulin aspart ๓๐ iu/๑ mL + insulin aspart protamine ๗๐ iu/๑ mL suspension for

injection, ๓ mL prefilled pen (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๖๐๑๙๗) จํานวน ๘๐ กลอง/box(๑ Prefilled pen(๓

มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา

เปนเงินทั้งส้ิน ๑๒๗,๑๑๖.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวย จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยาสําหรับผูปวย จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. fenofibrate ๒๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๐๘๖๗) จํานวน ๓

กลอง/box(๓๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓,๗๐๕.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดรอยหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. clotrimazole ๑๐ mg lozenge, ๑ lozenge (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๐๔๘๕) จํานวน ๑

กลอง/box(๕๐๐ tablet(๑ Lozenge)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๓๐.๐๐ บาท (สามรอยสามสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. cinnarizine ๒๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๖๙๖๐๒) จํานวน ๒

กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๔๐.๐๐ บาท (ส่ีรอยส่ีสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา fluticasone propionate ๑๒๕ mcg/๑ dose + salmeterol ๒๕

mcg/๑ dose pressurised inhalation, suspension, ๑๒๐ dose actuation จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา fluticasone propionate ๑๒๕ mcg/๑

dose + salmeterol ๒๕ mcg/๑ dose pressurised inhalation, suspension, ๑๒๐ dose actuation จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               fluticasone propionate ๑๒๕ mcg/๑ dose + salmeterol ๒๕ mcg/๑ dose pressurised

inhalation, suspension, ๑๒๐ dose actuation (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๑๖๖๑๔) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๑

actuation(๑๒๐ dose)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๒,๐๙๑.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเกาสิบเอ็ดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา oxytocin ๑๐ iu/๑ mL concentrate for solution for infusion

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา oxytocin ๑๐ iu/๑ mL concentrate for

solution for infusion จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               oxytocin ๑๐ iu/๑ mL concentrate for solution for infusion, ๑ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๐๘๘๐) จํานวน ๑ กลอง/box(๑๐๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด (ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑,๒๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองรอยแปด

สิบส่ีบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา verapamil hydrochloride ๒๔๐ mg prolonged-release tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา verapamil hydrochloride ๒๔๐ mg

prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               verapamil hydrochloride ๒๔๐ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๙๘๑๐) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา

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

สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา hepatitis B virus vaccine ๒๐ mcg/๑ mL suspension for

injection, ๑ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา hepatitis B virus vaccine ๒๐ mcg/๑ mL

suspension for injection, ๑ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               hepatitis B virus vaccine ๒๐ mcg/๑ mL suspension for injection, ๑ mL vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๒๔๔๒) จํานวน ๕๐ vial(๑ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๓๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น

สองพันสามรอยหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา ertapenem ๑ g powder for concentrate for solution for

infusion จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา ertapenem ๑ g powder for concentrate

for solution for infusion จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ertapenem ๑ g powder for concentrate for solution for infusion, ๑ vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๖๑๔๓๙) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๑ vial) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๗๐๓.๖๐ บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยสามบาทหก

สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


