
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยาสําหรับผูปวย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. doxazosin ๔ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๓๕๐๑)

จํานวน ๕๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๘,๓๐๑.๕๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสามรอยเอ็ดบาทหาสิบสตางค) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. nicergoline ๑๐ mg coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๔๐๐๘๔) จํานวน ๑๐๐

กลอง/box(๕๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๖,๙๑๕.๐๐ บาท (สามหม่ืนหกพันเการอยสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา molnupiravir ๒๐๐ mg capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา molnupiravir ๒๐๐ mg capsule จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               ยา molnupiravir ๒๐๐ mg capsule จํานวน ๑ รายการ จํานวน ๕๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก

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

ส้ิน ๕๒,๑๖๒.๕๐ บาท (หาหมื่นสองพันหนึ่งรอยหกสิบสองบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา silymarin ๑๔๐ mg capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา silymarin ๑๔๐ mg capsule จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               silymarin ๑๔๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๕๗๙๙๒) จํานวน ๕๐๐

กลอง/box(๓๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท บางกอกดรัก จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นสองพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ 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. azelastine hydrochloride ๑๓๗ mcg/๑ actuation + fluticasone propionate ๕๐ mcg/๑

actuation nasal spray, suspension, ๑๒๐ actuation bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๑๒๙๕๐) จํานวน

๓๐ ขวด/bottle(๑๒๐ actuation) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๘,๐๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเกาสิบบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. chondroitin sulfate sodium ๖๐๐ mg + glucosamine sulfate ๗๕๐ mg powder for oral

solution, ๑ sachet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๔๔๑๐๓) จํานวน ๒๕๐ กลอง/box(๓๐ ซอง/sachet) ผูไดรับการ

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

ท้ังส้ิน ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนแปดพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. glucosamine sulfate ๕๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๖๒๐๓)

จํานวน ๑๐ ขวด/bottle(๕๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๓,๒๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันสองรอยหาสิบ

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ 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. pregabalin ๗๕ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๖๔๖๑๑) จํานวน

๑๕๐ กลอง/box(๕๖ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. aluminium hydroxide ๓๐๖ mg/๕ mL + magnesium hydroxide ๑๐๐ mg/๕ mL +

simeticone ๒๐ mg/๕ mL oral suspension, ๒๔๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๘๙๙๔๓) จํานวน

๓๐๐ ขวด/bottle(๒๔๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๕,๔๐๐.๐๐ บาท (หาพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. omeprazole ๔๐ mg powder for solution for injection, ๑ vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๒๐๗๕๔๓) จํานวน ๑๐๐ vial ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๕,๖๐๐.๐๐ บาท (หาพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวย จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยาสําหรับผูปวย จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. pirenoxine ๕ mg/๑๐๐ mL eye drops, suspension, ๕ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๒๔๕๑๑) จํานวน ๓๐ กลอง/box(๑๐ ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีทแฮลม

เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๕,๔๐๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันสี่รอยแปดบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. levofloxacin ๑.๕ g/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๙๙๕๖๔๘) จํานวน ๓๐ กลอง/box(๑ ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีทแฮลม

เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓,๙๘๐.๔๐ บาท (สามพันเการอยแปดสิบบาทสี่สิบ

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. hyaluronate sodium ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๕๕๙๘) จํานวน ๒๐๐ กลอง/box(๑ ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๑,๔๕๘.๐๐ บาท (สาม

หมื่นหน่ึงพันสี่รอยหาสิบแปดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ

ท้ังปวง

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

-๙๕๔๕๙๕) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๑ ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีทแฮลม

เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๖,๖๙๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบ

สองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา hyaluronate sodium ๒๐ mg/๒ mL solution for injection, ๒

mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา hyaluronate sodium ๒๐ mg/๒ mL

solution for injection, ๒ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               hyaluronate sodium ๒๐ mg/๒ mL solution for injection, ๒ mL prefilled syr (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๐๔๑๐๔) จํานวน ๗ กลอง/box(๓ Prefilled syr(๒ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นหกพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


