
 
ประกาศจังหวัดชลบุรี 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงพยาบาลบานบึง ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ซื้อยา ๑ รายการ จํานวน ๑ โครงการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด (ขาย
สง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คา
ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
 

        ประกาศ ณ วันที ่ 4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

   

  

(นางแววดาว พิมลธเรศ) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานบึง ปฏิบัติราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี 
 

 



 
ประกาศจังหวัดชลบุรี 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงพยาบาลบานบึง ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ซื้อยา ๑ รายการ จํานวน ๑ โครงการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พาตารแลบ (2517) จํากัด 
(ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๐.๐๐ บาท (หาพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คา
ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
 

        ประกาศ ณ วันที ่ 4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

   

  

(นางแววดาว พิมลธเรศ) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานบึง ปฏิบัติราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี 
 

 



 
ประกาศจังหวัดชลบุรี 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงพยาบาลบานบึง ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ซื้อยา ๑ รายการ จํานวน ๑ โครงการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศ
ไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๔๒๐.๐๐ บาท (หกพันสี่รอยยี่สิบบาทถวน) รวม
ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
 

        ประกาศ ณ วันที ่ 4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

   

  

(นางแววดาว พิมลธเรศ) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานบึง ปฏิบัติราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี 
 

 



 
ประกาศจังหวัดชลบุรี 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงพยาบาลบานบึง ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ซื้อยา ๑ รายการ จํานวน ๑ โครงการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,
ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๙๕๖.๖๘ บาท (หาพันเการอยหาสิบหกบาทหกสิบแปดสตางค) 
รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
 

        ประกาศ ณ วันที ่ 4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

   

  

(นางแววดาว พิมลธเรศ) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานบึง ปฏิบัติราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี 
 

 



 
ประกาศจังหวัดชลบุรี 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงพยาบาลบานบึง ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ซื้อยา ๓ รายการ จํานวน ๑ โครงการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 
(ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๑๗.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสิบเจ็ดบาทถวน) รวม
ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
 

        ประกาศ ณ วันที ่ 4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

   

  

(นางแววดาว พิมลธเรศ) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานบึง ปฏิบัติราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี 
 

 



 
ประกาศจังหวัดชลบุรี 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงพยาบาลบานบึง ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ซื้อยา ๑ รายการ จํานวน ๑ โครงการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยูนีซัน จํากัด (ขายสง,ผูผลิต) 
โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๖๖๐.๐๐ บาท (หกพันหกรอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คา
ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
 

        ประกาศ ณ วันที ่ 4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

   

  

(นางแววดาว พิมลธเรศ) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานบึง ปฏิบัติราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี 
 

 



 
ประกาศจังหวัดชลบุรี 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงพยาบาลบานบึง ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ซื้อยา ๑ รายการ จํานวน ๑ โครงการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด จีไอเอส ฟารมา (ขาย
สง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หกพันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษี
อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
 

        ประกาศ ณ วันที ่ 4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

   

  

(นางแววดาว พิมลธเรศ) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานบึง ปฏิบัติราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี 
 

 


