
 

ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ๑. Propofol ๒๐๐ mg/๒๐ mL emulsion for injection/infusion, ๒๐ mL ampoule (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๕๗๖๕๔๗) จํานวน ๒๐๐ กลอง/box(๑๐๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก  

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖๔,๒๐๐.๐๐ บาท  

(หกหมื่นส่ีพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. Pamidronate disodium ๓๐ mg/๑๐ mL concentrate for solution for infusion, ๑๐ mL 

vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๒๐๗๗๓๔) จํานวน ๑๕ ขวด/bottle(๑ vial(๑๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๑๘.๙๕ บาท  

(หน่ึงหมื่นหน่ึงพันสองรอยสิบแปดบาทเกาสิบหาสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

               ๓. Lamotrigine ๒๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๓๕๖๘๒๓) จํานวน ๔๖๐ 

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

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๔๕,๖๙๑.๒๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนหาพันหกรอยเกาสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๔. Travoprost ๔ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๒.๕ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - 

๕๒๕๕๓๑) จํานวน ๓๐๐ กลอง/box(๑ ขวด/bottle(๒.๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค 

ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖๕,๑๖๓.๐๐ บาท (หกหมื่นหาพันหนึ่งรอย

หกสิบสามบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๕. Olopatadine ๒๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๒.๕ mL bottle (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๙๑๙๑๓) จํานวน ๘๔ กลอง/box(๑ ขวด/bottle(๒.๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๓๘๕.๘๔ บาท  

(หน่ึงหมื่นส่ีพันสามรอยแปดสิบหาบาทแปดสิบส่ีสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 



               ๖. Cilostazol ๑๐๐ mg oral powder, ๑๐๐ mg sachet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๖๐๙๙๔) 

จํานวน ๒๐ กลอง/box(๑๔๐ ซอง/sachet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๘๘,๓๖๐.๖๐ บาท (แปดหม่ืนแปดพันสามรอยหกสิบบาทหกสิบ

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



 

ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Mometasone furoate ๕๐ mcg/๑ dose nasal spray, suspension, ๑๔๐ dose bottle (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๖๕๘๐๗) จํานวน ๘๘๐ ขวด/bottle(๑๔๐ dose) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค 

ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙๖,๔๖๐.๘๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นหกพัน

ส่ีรอยหกสิบบาทแปดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 (นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



 

ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Fluticasone propionate ๒๕๐ mcg/๑ dose + salmeterol ๕๐ mcg/๑ dose inhalation 

powder, pre-dispensed, ๖๐ dose inhalation (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๙๐๑๕๕) จํานวน ๑,๐๖๐ 

กลอง/box(๖๐ dose) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๙๔,๕๑๑.๒๐ บาท (ส่ีแสนเกาหมื่นสี่พันหารอยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

      

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕

                                                                      

                (นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

        รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

     ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร       

                                    



 

ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Thalidomide ๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๒๐๙๓๘๐) จํานวน ๓ 

กลอง/box(๖๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบโอฟารม จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗๔,๑๕๑.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนสี่พันหนึ่งรอยหาสิบเอ็ดบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 (นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

   ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



 

ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Entacapone ๒๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๒๙๓๕๗๖) จํานวน 

๑๕๑ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท โอไรออน ฟารมา ไทย จํากัด (ขายปลีก) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๙๖,๐๑๙.๙๐ บาท (ส่ีแสนเกาหมื่นหกพันสิบเกาบาทเกาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



 

ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Baclofen ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๒๔๘๔๘๘) จํานวน ๗๖๐ 

กลอง/box(๒๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๖๗,๕๒๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหม่ืนเจ็ดพันหารอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



 

ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ชุดเอคเทนช่ัน เบอร ๔๒ (กลองละ ๔๐๐ ชุด) (๔๒.๒๒.๑๖.๐๔) จํานวน ๒,๕๐๐ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๙๗๕.๐๐ บาท  

(หน่ึงหมื่นแปดพันเการอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

     

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

  ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร


