
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยาสําหรับผูปวย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. fenoterol hydrobromide ๕๐ mcg/๑ dose + ipratropium bromide ๒๐ mcg/๑ dose

pressurised inhalation, solution, ๒๐๐ dose actuation (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๒๒๙๘๔) จํานวน ๑๕๐

กลอง/box(๑ actuation(๒๐๐ dose)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๘,๔๐๘.๕๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสี่รอยแปดบาทหาสิบสตางค) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. olodaterol ๒.๕ mcg/๑ dose + tiotropium ๒.๕ mcg/๑ dose inhalation solution, ๖๐

dose actuation (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๖๔๔๕) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๑ ตลับ/cartridge(๖๐

actuation)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังส้ิน ๑๔๔,๔๕๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสี่หม่ืนสี่พันสี่รอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา diosmin ๙๐๐ mg + hesperidin ๑๐๐ mg film-coated tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา diosmin ๙๐๐ mg + hesperidin ๑๐๐ mg

film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               diosmin ๙๐๐ mg + hesperidin ๑๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๑๐๔๙๐๖๘) จํานวน ๑๒๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๕๘,๕๕๐.๔๐ บาท (หาหมื่นแปดพันหารอย

หาสิบบาทสี่สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา diclofenac sodium ๑๐๐ mg prolonged-release capsule

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา diclofenac sodium ๑๐๐ mg prolonged-

release capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               diclofenac sodium ๑๐๐ mg prolonged-release capsule, hard, ๑ capsule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๒๓๐๔) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยูเนียนเมดดิ

คอล(ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ 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. insulin glargine ๓๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๑.๕ mL prefilled pen (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๑๐๐๖๕) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๕ Prefilled pen(๑.๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

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

ส้ิน ๗๒,๒๒๕.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสองรอยยี่สิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

               ๒. clopidogrel ๗๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๑๘๑๒) จํานวน

๑๕๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๔,๙๔๐.๐๐ บาท (ส่ีหมื่นสี่พันเการอยสี่สิบบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา griseofulvin ๕๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา griseofulvin ๕๐๐ mg tablet จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               griseofulvin ๕๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๔๗๙๙๓) จํานวน ๑๐

กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยูโทเปยน จํากัด (สงออก,ขายสง,ใหบริการ,ผูผลิต) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒,๓๙๐.๐๐ บาท (สองพันสามรอยเกาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา celecoxib ๒๐๐ mg capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา celecoxib ๒๐๐ mg capsule จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               celecoxib ๒๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๘๑๗๑๒) จํานวน ๕๐

กลอง/box(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๘๔,๕๓๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนสี่พันหารอยสามสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา rupatadine ๑๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา rupatadine ๑๐ mg tablet จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               rupatadine ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๓๔๙๖๘) จํานวน ๕๐

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

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๒,๔๗๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสองพันสี่รอยเจ็ดสิบบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา diosmin ๔๕๐ mg + hesperidin ๕๐ mg film-coated tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา diosmin ๔๕๐ mg + hesperidin ๕๐ mg

film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               diosmin ๔๕๐ mg + hesperidin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๓๐๔๗๐๐) จํานวน ๓๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยูเมดา จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา rabies immunoglobulin (human) ๓๐๐ iu/๒ mL solution for

injection, ๒ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา rabies immunoglobulin (human) ๓๐๐

iu/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               rabies immunoglobulin (human) ๓๐๐ iu/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๙๔๑๓๗) จํานวน ๕ ampoule(๒ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค

ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๙,๖๓๐.๐๐ บาท (เกาพันหกรอยสามสิบ

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา alfacalcidol ๑ mcg capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา alfacalcidol ๑ mcg capsule จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               alfacalcidol ๑ mcg capsule, soft, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๖๐๑๙) จํานวน ๑๐๐

กลอง/box(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๐๐,๕๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหารอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ 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. timolol ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๒๒๖๙๖) จํานวน ๑๐๐ ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท จรูญเภสัช จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๕,๒๐๐.๐๐ บาท (หาพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. hypromellose ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๑๐ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๐๐๑๓๖) จํานวน ๑,๐๐๐ ขวด/bottle(๑๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท จรูญ

เภสัช จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาหมื่นบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. pyridoxine hydrochloride ๑๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๖๑๖๑๕)

จํานวน ๔ กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท จรูญเภสัช จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. calcium carbonate ๑.๕ g film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๘๔๓๔๙)

จํานวน ๒๐ กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท จรูญเภสัช จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา bilastine ๒๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา bilastine ๒๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               bilastine ๒๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๕๔๗๙๒) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๕๐

tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ท้ังส้ิน ๓๑,๒๔๔.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองรอยส่ีสิบส่ีบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา nortriptyline ๒๕ mg coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา nortriptyline ๒๕ mg coated tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               nortriptyline ๒๕ mg coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๙๓๙๔๑) จํานวน ๑๐

ขวด/bottle(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท คอนดรักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ขายสง) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ 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. ezetimibe ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๘๕๑๑๕) จํานวน ๒๐๐

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

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๙๖,๓๐๐.๐๐ บาท (เกาหมื่นหกพันสามรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

               ๒. atorvastatin ๑๐ mg + ezetimibe ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๑๑๙๕๗๕) จํานวน ๗๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๙,๑๗๑.๐๐ บาท (หาหมื่นเกาพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบ

เอ็ดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. desloratadine ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๑๕๗๖)

จํานวน ๓๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๗,๒๘๕.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองรอยแปดสิบหาบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา codeine phosphate ๑๐ mg + guaifenesin ๑๐๐ mg capsule

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา codeine phosphate ๑๐ mg +

guaifenesin ๑๐๐ mg capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               codeine phosphate ๑๐ mg + guaifenesin ๑๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๐๐๗๗) จํานวน ๕ ขวด/bottle(๑,๐๐๐ tablet(๑ capsule)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท

ไทยโอลีฟ จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ 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. teriparatide ๖๐๐ mcg/๒.๔ mL solution for injection, ๒.๔ mL prefilled pen (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๗๕๙๒) จํานวน ๖ Prefilled pen(๒.๔ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค

ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๘๘,๒๗๕.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันสอง

รอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. dulaglutide ๑.๕ mg/๐.๕ mL solution for injection, ๐.๕ mL prefilled pen (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๑๗๗๒๖) จํานวน ๑๕ กลอง/box(๔ Prefilled pen(๐.๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๘๗,๗๑๓.๒๕ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยสิบสามบาทยี่สิบหาสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักด์ิมนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวย จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยาสําหรับผูปวย จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  นั้น

               ๑. ciprofloxacin ๕๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๕๒๙๒)

จํานวน ๑๒ ขวด/bottle(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เมดไลน จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา

เปนเงินท้ังสิ้น ๒,๘๘๙.๐๐ บาท (สองพันแปดรอยแปดสิบเกาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. meloxicam ๑๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๖๔๖๖) จํานวน ๕๐

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

สิ้น ๑๘,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

               ๓. ketoconazole ๒ g/๑๐๐ g cream, ๑๕ g tube (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๐๖๘๐๐) จํานวน

๒๐๐ หลอด/tube(๑๕ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เมดไลน จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

สิ้น ๖,๔๒๐.๐๐ บาท (หกพันสี่รอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

               ๔. tolperisone hydrochloride ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๔๓๗๑๓) จํานวน ๕ กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เมดไลน จํากัด (ขายสง) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๙,๒๕๐.๐๐ บาท (เกาพันสองรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๕. clobetasol propionate ๕๐ mg/๑๐๐ g cream, ๑๕ g tube (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๔๔๗๒๗) จํานวน ๒๐๐ หลอด/tube(๑๕ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เมดไลน จํากัด (ขายสง) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๖,๖๑๒.๐๐ บาท (หกพันหกรอยสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ 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. lactulose ๖๖.๗ g/๑๐๐ mL syrup, ๑๐๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๑๘๑๗๙)

จํานวน ๓๐๐ กลอง/box(๑ ขวด/bottle(๑๐๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๗,๖๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหกรอยหาสิบหาบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. betahistine dihydrochloride ๒๔ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๖๒๒๐๗)

จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๒๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๐,๑๑๖.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งรอยสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


