
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา hydroxyzine hydrochloride ๑๐ mg film-coated tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา hydroxyzine hydrochloride ๑๐ mg film-

coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

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

-๒๒๗๔๔๔) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองรอยหาสิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒ กันยายน 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. calcitonin ๒๐๐ iu/๑ dose nasal spray, solution, ๒๘ dose bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๒๘๐๐๖) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๑ ขวด/bottle(๒๘ dose)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เกรทเตอรมายบา

ซิน จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๔,๖๓๗.๖๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันหกรอยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบ

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. acetylcysteine ๒๐๐ mg/๓ g granules for oral solution, ๓ g sachet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๑๐๐๔๓๑๙) จํานวน ๓๐ กลอง/box(๖๐ ซอง/sachet(๓ กรัม/g)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เกรทเตอรมาย

บาซิน จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒,๒๓๒.๐๐ บาท (สองพันสองรอยสามสิบสองบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๘๔๗๑๗) จํานวน ๑๕๐

กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗๓,๓๔๘.๕๐ บาท (เจ็ดหม่ืนสามพันสามรอยส่ีสิบแปดบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒ กันยายน 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. metadoxine ๕๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๗๔๐๗๘) จํานวน ๑๐

กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสองพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๐๔๑๐๔) จํานวน ๓๐ กลอง/box(๑ Prefilled syr(๒ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๕๐,๐๒๒.๖๐ บาท (หาหมื่นยี่สิบสองบาทหกสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา silodosin ๔ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา silodosin ๔ mg film-coated tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               silodosin ๔ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๘๗๒๖๑) จํานวน ๑๐๐

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

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๘,๓๐๖.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันสามรอยหกบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา duloxetine ๖๐ mg gastro-resistant capsule จํานวน ๑ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยา duloxetine ๖๐ mg gastro-resistant

capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               duloxetine ๖๐ mg gastro-resistant capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๒๙๙๓๙๔) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๒๘ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๑๕๖.๖๐ บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งรอยหาสิบหก

บาทหกสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวย จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซื้อยาสําหรับผูปวย จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. leflunomide ๒๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๕๙๘๗)

จํานวน ๕ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

               ๒. montelukast ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๘๐๓๖๘)

จํานวน ๕๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๙,๘๐๐.๐๐ บาท (เกาพันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

               ๓. betahistine mesilate ๑๒ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๕๙๔๕๒) จํานวน ๒๐

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

เสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๘๐.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งรอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

               ๔. sulfasalazine ๕๐๐ mg gastro-resistant tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๘๘๐๖๐)

จํานวน ๑๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

               ๕. aciclovir ๘๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๐๙๖๓) จํานวน ๑๐

กลอง/box(๓๕ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒,๐๔๐.๐๐ บาท (สองพันสี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

  อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 


