
  

 

 

 

ประกาศจังหวัดกระบี 

เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือยาในบัญชี ๑๒ รายการ ๖๒๑๑๐๑๒ โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที จงัหวดักระบี ได้มีโครงการ ซือยาในบญัชี ๑๒ รายการ ๖๒๑๑๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นนั 

               ๑. betamethasone valerate ๑๐๐ mg/๑๐๐ g cream, ๕ g tube (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๑๗๓๖) 

จํานวน ๔๐๐ หลอด/tube(๕ กรัม/g) ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่องค์การเภสชักรรม (สง่ออก,ขายสง่,ขายปลีก,

ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทงัสิน ๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สามพนัสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิม

และภาษีอืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอืนๆ ทงัปวง 

               ๒. paracetamol ๑๒๐ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๗๕๔๖) จํานวน 

๒,๐๐๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่องค์การเภสชักรรม (สง่ออก,ขายสง่,ขายปลีก,

ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทงัสิน ๑๓,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึงหมืนสามพนัเก้าร้อยบาทถ้วน) รวม

ภาษีมลูคา่เพิมและภาษีอืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอืนๆ ทงัปวง 

               ๓. trihexyphenidyl hydrochloride ๕ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๑๖๒๒๔) จํานวน ๔๐ 

ขวด/bottle(๕๐๐ tablet) ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่องค์การเภสชักรรม (สง่ออก,ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ

,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทงัสิน ๖,๗๖๒.๔๐ บาท (หกพนัเจด็ร้อยหกสิบสองบาทสีสิบสตางค)์ รวม

ภาษีมลูคา่เพิมและภาษีอืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอืนๆ ทงัปวง 

               ๔. folic acid ๕ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๘๙๖๐๙) จํานวน ๓๐ ขวด/bottle(๑,๐๐๐ 

tablet) ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่องค์การเภสชักรรม (สง่ออก,ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา 

เป็นเงินทงัสิน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพนับาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิมและภาษีอืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ

คา่ใช้จ่ายอืนๆ ทงัปวง 

               ๕. epinephrine ๑ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๑๐๘๕๐) 

จํานวน ๑๐๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml) ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่องค์การเภสชักรรม (สง่ออก,ขายสง่,ขายปลีก,

ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทงัสิน ๖๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิมและภาษีอืน 

คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอืนๆ ทงัปวง 

               ๖. diazepam ๑๐ mg/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๖๐๓๙๖) 

จํานวน ๑๐๐ ampoule(๒ มิลลิลิตร/ml) ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่องค์การเภสชักรรม (สง่ออก,ขายสง่,ขายปลีก,

ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทงัสิน ๓๔๐.๐๐ บาท (สามร้อยสีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิมและ



ภาษีอืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอืนๆ ทงัปวง 

               ๗. hyoscine butylbromide ๒๐ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๗๖๗๖๖๔) จํานวน ๒๕๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml) ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่องค์การเภสชักรรม (สง่ออก,ขาย

สง่,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทงัสิน ๒,๕๖๒.๕๐ บาท (สองพนัห้าร้อยหกสิบสองบาทห้า

สิบสตางค)์ รวมภาษีมลูคา่เพิมและภาษีอืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอืนๆ ทงัปวง 

               ๘. magnesium hydroxide ๑.๒ g/๕ mL oral suspension, ๖๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๗๗๗๓๐๕) จํานวน ๑๐๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่องค์การเภสชักรรม (สง่ออก,

ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทงัสิน ๖๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) รวม

ภาษีมลูคา่เพิมและภาษีอืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอืนๆ ทงัปวง 

               ๙. risperidone ๒ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๘๘๔๒๒) จํานวน ๑๕๐ 

กลอ่ง/box(๖๐ tablet) ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่องค์การเภสชักรรม (สง่ออก,ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ

,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทงัสิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมืนบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิมและภาษีอืน คา่

ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอืนๆ ทงัปวง 

               ๑๐. losartan potassium ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๖๒๐๐) จํานวน 

๓๖๐ กลอ่ง/box(๓๐๐ tablet) ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่องค์การเภสชักรรม (สง่ออก,ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ

,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทงัสิน ๗๗,๐๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมืนเจ็ดพนัสีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิมและ

ภาษีอืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอืนๆ ทงัปวง 

               ๑๑. ethyl alcohol ๗๐ mL/๑๐๐ mL cutaneous solution, ๔๕๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๗๖๖๑๑๓) จํานวน ๒๔๐ ขวด/bottle(๔๕๐ มิลลิลิตร/ml) ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่องค์การเภสชักรรม (สง่ออก,

ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทงัสิน ๖,๖๗๖.๘๐ บาท (หกพนัหกร้อยเจด็สิบหกบาท

แปดสิบสตางค)์ รวมภาษีมลูคา่เพิมและภาษีอืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอืนๆ ทงัปวง 

               ๑๒. ferrous fumarate ๗๖ mg/๕ mL oral suspension, ๖๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๙๗๔๖๗๑) จํานวน ๕๐๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่องค์การเภสชักรรม (สง่ออก,

ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทงัสิน ๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึงหมืนหนึงพนัห้าร้อย

บาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิมและภาษีอืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอืนๆ ทงัปวง 

  

 
ประกาศ ณ วนัที         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จไุรรัตน์ สงพะโยม  

(นางจไุรรัตน์ สงพะโยม) 

ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลอา่วลกึ 



ปฏิบตัิราชการแทน ผู้วา่ราชการจงัหวดักระบี 

  
  

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 


