
 

ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Alteplase ๕๐ mg powder and solvent for solution for injection/infusion, ๑ vial (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๕๔๗๒๖) จํานวน ๒๓ กลอง/box(๑ vial) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา 

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๗๙,๘๙๕.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเกาพันแปด

รอยเกาสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

                                                                     

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  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 

               Dienogest ๒ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๗๙๐๙๒๖) จํานวน ๒๐๐ 

กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๘๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหม่ืนแปดพันเการอยบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  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 

               Pyridoxine hydrochloride ๑๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๒๖๑๖๑๕) 

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

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



 

ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ๑. Oxytetracycline ๕ mg/๑ g + polymyxin b sulfate ๑๐๐๐๐ iu/๑ g eye ointment, ๓.๕ g 

tube (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๘๙๑๗๕) จํานวน ๕ กลอง/box(๑๔๔ หลอด/tube(๓.๕ กรัม/g)) ผูไดรับการคัด

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

๑๐,๙๑๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเการอยสิบสี่บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

               ๒. Amlodipine ๕ mg + hydrochlorothiazide ๑๒.๕ mg + valsartan ๑๖๐ mg film-coated 

tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๒๐๐๒๖๕) จํานวน ๓๐๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖๔,๕๒๑.๐๐ บาท  

(หกหมื่นส่ีพันหารอยยี่สิบเอ็ดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

               ๓. D-alpha tocopheryl acetate ๒๐๐ iu capsule, soft, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - 

๑๑๔๓๐๗๙) จํานวน ๑๐๐ ขวด/bottle(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๑,๕๗๘.๐๐ บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันหารอยเจ็ดสิบแปด

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๔. Tacrolimus ๑ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๒๐๙๐๓๗) จํานวน ๒๕ 

กลอง/box(๕๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๒๗,๐๖๒.๕๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกสิบสองบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๕. Etonogestrel ๖๘ mg implant, ๑ implant (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๘๐๔๖๖) จํานวน ๑๐๐ 

กลอง/box(๑ implant) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๘๒,๙๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเการอยเจ็ดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๖. Desloratadine ๕๐๐ mcg/๑ mL syrup, ๖๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๐๘๗๔๖) 

จํานวน ๒๕๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๒,๓๖๗.๕๐ บาท (สามหมื่นสองพันสามรอยหกสิบเจ็ดบาทหาสิบ

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 



ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  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 

               Aescin ๒๐ mg gastro-resistant tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๔๒๕๓๒๕) จํานวน 

๑๕๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหการโอสถ (1996) จํากัด (ขายสง) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗๗,๘๔๒.๕๐ บาท (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยส่ีสิบสองบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  กรกฎาคม  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 

               Calcitriol ๐.๒๕ mcg capsule, soft, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๒๖๕๔๒๓) จํานวน 

๑,๑๘๐ กลอง/box(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด 

(ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙๙,๙๘๙.๖๐ บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนเกาพันเการอยแปดสิบเกาบาท

หกสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  กรกฎาคม  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 

               Povidone iodine ๗.๕ g/๑๐๐ mL cutaneous solution, ๕ L gallon (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - 

๘๗๑๔๓๐) จํานวน ๑๕ แกลลอน/gallon(๕ ลิตร/litre) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๐,๗๕๓.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดรอยหาสิบสามบาทหา

สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  กรกฎาคม  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 

               Cetirizine hydrochloride ๕ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - 

๘๖๑๔๙๘) จํานวน ๒,๒๐๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนหกพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  กรกฎาคม  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 

               Urea ๑๐ g/๑๐๐ g cream, ๓๕ g tube (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๕๑๘๘๕๔) จํานวน ๑,๘๐๐ 

หลอด/tube(๓๕ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท บางกอกดรัก จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา 

เปนเงินทั้งส้ิน ๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  กรกฎาคม  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 

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

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๙๐๔๑๐๔) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๓ Prefilled syr(๒ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก 

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

 ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นเจ็ดพันหารอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

(นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



 

ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ๑. Iloprost ๒๐ mcg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - 

๒๐๕๒๑๕) จํานวน ๒ กลอง/box(๕ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๑๔.๓๒ บาท  

(หน่ึงหมื่นสองพันแปดรอยสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

               ๒. Dexpanthenol (ขนาดบรรจุ ๓๐ กรัม/หลอด) (๕๓.๑๓.๑๖.๑๙) จํานวน ๗๔ หลอด/tube ผูไดรับ

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

เปนเงินทั้งส้ิน ๙,๑๐๕.๗๐ บาท (เกาพันหนึ่งรอยหาบาทเจ็ดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๓. Carmellose sodium ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๑๕ mL bottle (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๙๑๔๗๔) จํานวน ๑๕๐ กลอง/box(๑๕ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก  

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

๑๗,๙๗๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเการอยเจ็ดสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียนและคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

               ๔. Carbomer ๒ mg/๑ g + cetrimide ๑๐๐ mcg/๑ g eye gel, ๑๐ g tube (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๖๒๙๔๘) จํานวน ๒,๑๐๐ หลอด/tube(๑๐ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก  

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

๒๑๕,๗๑๒.๐๐ บาท (สองแสนหน่ึงหมื่นหาพันเจ็ดรอยสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๕. Adenosine ๖ mg/๒ mL solution for injection, ๒ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - 

๕๓๖๙๑๐) จํานวน ๒๕ กลอง/box(๖ vial(๒ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๗,๘๓๓.๕๐ บาท  

(หาหมื่นเจ็ดพันแปดรอยสามสิบสามบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

               ๖. Estradiol valerate ๑ mg coated tablet, ๒๘ tablets pack (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - 

๖๘๒๘๒๒) จํานวน ๓๐ กลอง/box(๘๔ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 



(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๐,๙๑๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเการอยสิบสี่บาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  กรกฎาคม  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 

               Hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๗๔๔๙๕๔) จํานวน ๕๖๐ กลอง/box(๖๐ หลอด/tube(๐.๓ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก 

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

๔๙๗,๓๓๖.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นเจ็ดพันสามรอยสามสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



 

ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ๑. Tamsulosin hydrochloride ๔๐๐ mcg prolonged-release tablet, ๑ tablet (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๙๕๖๑๒๐) จํานวน ๒๑๗ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา 

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๓,๔๐๓.๗๐ บาท (หาหมื่นสามพันสี่รอยสามบาท

เจ็ดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. Valaciclovir ๕๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๕๑๔๕๕) 

จํานวน ๒๕ กลอง/box(๔๒ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗๓,๐๒๗.๕๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันยี่สิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  กรกฎาคม  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 

               Atorvastatin ๘๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๗๕๐๐๒๑) จํานวน 

๓๗๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด พัด แอนด พิน (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๙๘,๘๓๔.๐๐ บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยสามสิบสี่บาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๕  กรกรฎาคม  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 

               Multivitamins oral drops, solution, ๑๕ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๗๖๓๓๐) จํานวน 

๓๐๐ ขวด/bottle(๑๕ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด (สงออก,ขายสง,ผูผลิต)  

โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๙,๒๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันสองรอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



 

ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ๑. Betamethasone ๕๐ mg/๑๐๐ g + calcipotriol ๕ mg/๑๐๐ g ointment, ๑๕ g tube (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๑๐๐๘๒๙๑) จํานวน ๒๘๐ หลอด/tube(๑๕ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก  

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

๑๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นเกาพันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. Estriol ๓๐ mcg + lactobacillus acidophilus agent ๐.๑ billion organisms vaginal tablet, 

๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๔๖๓๕๘) จํานวน ๑๕๐ กลอง/box(๖ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก 

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

๓๕,๗๙๑.๕๐ บาท (สามหมื่นหาพันเจ็ดรอยเกาสิบเอ็ดบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กรกฎาคม  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 

               Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๑ L bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - 

๗๘๙๕๐๔) จํานวน ๑๘,๐๐๐ ขวด/bottle(๑ ลิตร/litre) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี ่

(อํานวยเภสัช) จํากัด (สงออก,ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหก

พันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  กรกฎาคม  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 

               เฝอกปูนสําเร็จรูป ๖ น้ิว x ๒๔๐ นิ้ว เรียงกัน ๑๕ ช้ัน (ขนาดบรรจุ ๑ มวน/กลอง) (๔๒.๑๗.๑๖.๐๖) 

จํานวน ๒๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๘๖,๑๑๓.๖๐ บาท (แปดหม่ืนหกพันหนึ่งรอยสิบสามบาทหกสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม  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 

               I.V. catheter เบอร ๑๖ (๔๒๒๒๑๕๑๒) จํานวน ๖๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก  

บริษัท เจ เอส วิช่ัน จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖๔,๒๐๐.๐๐ บาท  

(หกหมื่นส่ีพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  กรกฎาคม  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 

               Baseplate Colostomy ๖๐ MM (ขนาดบรรจุ ๑๐ ช้ิน/กลอง) (๔๒.๓๑.๒๑.๐๒) จํานวน ๘๐ 

กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๙๕,๘๗๒.๐๐ บาท (เกาหมื่นหาพันแปดรอยเจ็ดสิบสองบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  กรกฎาคม  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 

               ๑๐% Sodium Hypochlorite (ขนาดบรรจุ ๕ ลิตร/แกลลอน) (๔๒.๒๘.๑๗.๐๔) จํานวน ๓๐ 

แกลลอน/gallon ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อี เอ็ม ซี อิมเมกซ จํากัด (ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา 

เปนเงินทั้งส้ิน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร


