
 

ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Mosapride citrate ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๑๑๔๘๔๙๑) 

จํานวน ๑,๒๖๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙๘,๘๓๔.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นแปดพันแปดรอย

สามสิบส่ีบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  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. Heparin sodium ๒๕๐๐๐ iu/๕ mL solution for injection, ๕ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

- ๙๘๘๙๖๘) จํานวน ๔๐ กลอง/box(๕๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหการโอสถ (1996) จํากัด 

(ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๗๒,๓๖๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหม่ืนสองพันสามรอยหกสิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. Desoximetasone ๒๕๐ mg/๑๐๐ g ointment, ๕ g tube (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๔๙๙๔๙๙) 

จํานวน ๒,๕๐๐ กลอง/box(๕ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหการโอสถ (1996) จํากัด (ขายสง) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗๕,๐๗๕.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนหาพันเจ็ดสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

                                                  

        ส่ัง  ณ  วันที่  ๘  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 

               Ofloxacin ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL ear drops, solution, ๕ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - 

๕๒๔๐๔๙) จํานวน ๓๕๐ ขวด/bottle(๑ ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พรอส

ฟารมา จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๔,๙๔๐.๐๐ บาท  

(ส่ีหมื่นส่ีพันเการอยสี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  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 

               Ivabradine ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๒๙๕๓๑๐) จํานวน 

๒๘๕ กลอง/box(๕๖ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙๕,๒๓๘.๘๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นหาพันสองรอย

สามสิบแปดบาทแปดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  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 

               Ezetimibe ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๘๕๑๑๕) จํานวน ๑,๐๓๕ 

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

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๙๘,๓๕๒.๕๐ บาท (ส่ีแสนเกาหมื่นแปดพันสามรอยหาสิบสองบาทหาสิบสตางค) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



 

ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ๑. Domperidone ๕ mg/๕ mL oral suspension, ๓๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - 

๖๑๔๖๘๐) จํานวน ๒๐ casket(๓๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด 

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖,๔๒๐.๐๐ บาท (หกพันสี่รอยยี่สิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. Chlorphenamine maleate ๔ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๘๕๘๑๑๔) 

จํานวน ๑๕๐ ขวด/bottle(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๘,๗๐๐.๐๐ บาท (แปดพันเจ็ดรอยบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๓. Dextromethorphan hydrobromide ๑๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - 

๒๔๗๓๔๔) จํานวน ๑๒๐ ขวด/bottle(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล 

จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



 

ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ๑. Dulaglutide ๑.๕ mg/๐.๕ mL solution for injection, ๐.๕ mL prefilled pen (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๑๐๑๗๗๒๖) จํานวน ๖๐ กลอง/box(๔ Prefilled pen(๐.๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก 

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

๓๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. Influenza vaccine ๑x๐.๕ml syr SH (surface antigen,inactivated) (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - 

๑๒๓๔๕๕๒) จํานวน ๑๕๐ กลอง/box(๑ Prefilled syr(๐.๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก  

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๘,๕๒๐.๐๐ บาท (สามหมื่น

แปดพันหารอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๓. Ropinirole ๒ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๔๒๕๔๑๓) 

จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๙,๙๖๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเกาพันเการอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๔. Dydrogesterone ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๓๑๙๑๙๕) 

จํานวน ๑๐๕ กลอง/box(๒๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๑,๙๐๗.๔๐ บาท (สามหม่ืนหนึ่งพันเการอยเจ็ดบาทสี่สิบสตางค) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒  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. Macrogol ๔๐๐๐+Electrolyte Powder (๑๓๗.๑๕๕ g) GPU (๕๙.๙๙.๙๙.๙๙ - ๗๒๒๐๕๐) 

จํานวน ๒๐ กลอง/box(๑๐ ซอง/sachet(๑๓๗.๑๕๕ กรัม/g)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗๔,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่น

ส่ีพันเการอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. อาหารสูตรปราศจากนํ้าตาลแลคโตส (ขนาดบรรจุ ๑๒ กระปอง/แพ็ค) (๕๐.๑๙.๓๐.๐๑) จํานวน ๑๐ 

PACK ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๖,๖๙๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  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 

               Candesartan cilexetil ๑๖ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๒๐๑๐๔๑) จํานวน 

๑,๒๖๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๙๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหม่ืนหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  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. Atracurium besilate ๒๕ mg/๒.๕ mL solution for injection/infusion, ๒.๕ mL ampoule 

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๑๐๑๓๑๐๘) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๑ ampoule(๒.๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัด

เลือก ไดแก บริษัท เจ เอส วิช่ัน จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น  

๓,๑๓๕.๐๐ บาท (สามพันหน่ึงรอยสามสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

               ๒. Cisatracurium ๑๐ mg/๕ mL solution for injection/infusion, ๕ mL ampoule (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๗๖๔๓๘๙) จํานวน ๓๐๐ กลอง/box(๑ ampoule(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท เจ เอส วิช่ัน จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น  

๑๘๕,๔๗๕.๐๐ บาท (หน่ึงแสนแปดหมื่นหาพันสี่รอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒  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 

               Chlorhexidine gluconate ๔ g/๑๐๐ mL cutaneous solution, ๕๐๐ mL bottle (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๘๔๖๖๗๗) จํานวน ๓,๕๐๐ ขวด/bottle(๕๐๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก  

บริษัท โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส จํากัด (ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

(ส่ีแสนสองหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

   

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  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 

               cloxacillin ๑ g powder for solution for injection, ๑ vial (GPU) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๕๐ 

vial) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เยนเนอรราลดรั๊กสเฮาส จํากัด (ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น  

๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  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 

               Dorzolamide ๒ g/๑๐๐ mL + timolol ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle 

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๕๒๒๘๕๕) จํานวน ๑,๓๐๐ ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๘๙,๔๘๐.๐๐ บาท  

(สามแสนแปดหมื่นเกาพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  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 

               Rivastigmine ๓ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๓๒๓๔๕๘) จํานวน ๑๕๐ 

กลอง/box(๕๖ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ)  

โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๕๖,๑๕๘.๐๐ บาท (สองแสนหาหม่ืนหกพันหนึ่งรอยหาสิบแปดบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  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 

               Alogliptin ๒๕ mg + pioglitazone ๑๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

- ๙๕๘๕๗๙) จํานวน ๕๐๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๙๒,๒๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนเกาหมื่นสองพันสองรอยบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

  

                                                                          ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  สิงหาคม  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 

               Orphenadrine citrate ๓๕ mg + paracetamol ๔๕๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๙๗๓๕๒๓) จํานวน ๒๔๐ กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ที เอ็น พ ี

เฮลทแคร จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๕,๖๐๐.๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนหาพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  สิงหาคม  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. Dextrose ๓.๓๗๕ g/๕.๕ g + potassium chloride ๓๗๕ mg/๕.๕ g + sodium chloride ๖๕๐ 

mg/๕.๕ g + sodium citrate dihydrate ๗๒๕ mg/๕.๕ g powder for oral solution, ๕.๕ g sachet (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๔๓๐๙) จํานวน ๒,๕๐๐ กลอง/box(๕๐ ซอง/sachet(๕.๕ กรัม/g)) ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด (สงออก,ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๔๐,๗๕๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่

หมื่นเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. Ascorbic acid ๑ g + calcium carbonate ๖๒๕ mg + citric acid ๑.๓๕ g + colecalciferol 

๓๐๐ iu + pyridoxine ๑๕ mg effervescent tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๗๔๔๐๓๖) จํานวน 

๕๐๐ หลอด/tube(๑๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด (สงออก,ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๐,๓๓๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสามรอยสามสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  สิงหาคม  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 

               Glucosamine sulfate ๕๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๙๖๒๐๓) 

จํานวน ๔๓๖ กลอง/box(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พรอสฟารมา จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๓๙,๙๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเกาพันเการอยหาสิบหก

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  สิงหาคม  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 

               Epinephrine ๕๐๐ mcg/๑๐๐ mL + lidocaine hydrochloride ๑ g/๑๐๐ mL solution for 

infusion, ๕๐ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๑๑๑๔๒๒๑) จํานวน ๑๒๐ ขวด/bottle(๕๐ มิลลิลิตร/ml) ผูได

รับการคัดเลือก ไดแก บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๗๐๔.๐๐ บาท  

(เจ็ดพันเจ็ดรอยสี่บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  สิงหาคม  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 

               Low Flux Dialyzer (ขนาดบรรจุ ๑ ชิ้น) (๔๒.๑๖.๑๖.๐๑) จํานวน ๓๐๐ ช้ิน/piece ผูไดรับการ 

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

๑๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนหาหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 (นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



 

ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ๑. Gradient Compression Stocking M (ขนาดบรรจุ ๑ คู/กลอง) (๕๓.๑๐.๒๔.๐๐) จํานวน ๕ 

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

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๖,๙๙๗.๘๐ บาท (หกพันเการอยเกาสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. Gradient Compression Stocking L (ขนาดบรรจุ ๑ คู/กลอง) (๕๓.๑๐.๒๔.๐๐) จํานวน ๕ 

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

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๖,๙๙๗.๘๐ บาท (หกพันเการอยเกาสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๓. Medical Compression Stocking LEFT L (ขนาดบรรจุ ๑ ขาง/ชิ้น) (๕๓.๑๐.๒๔.๐๐) จํานวน ๓ 

ช้ิน/piece ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗,๐๖๒.๐๐ บาท (เจ็ดพันหกสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๔. Medical Compression Stocking LEFT XL (ขนาดบรรจุ ๑ ขาง/ชิ้น) (๕๓.๑๐.๒๔.๐๐) จํานวน ๓ 

ช้ิน/piece ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗,๐๖๒.๐๐ บาท (เจ็ดพันหกสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๕. Medical Compression Stocking Right L (ขนาดบรรจุ ๑ ขาง/ชิ้น) (๕๓.๑๐.๒๔.๐๐) จํานวน ๓ 

ช้ิน/piece ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗,๐๖๒.๐๐ บาท (เจ็ดพันหกสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๖. Medical Compression Stocking Right XL (ขนาดบรรจุ ๑ ขาง/ชิ้น) (๕๓.๑๐.๒๔.๐๐) จํานวน ๓ 

ช้ิน/piece ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗,๐๖๒.๐๐ บาท (เจ็ดพันหกสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 



 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒  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 

               ๒% Chlorhexidine Gluconate in ๗๐% Alcohol (ขนาดบรรจุ ๓๐ ml/ขวด) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๘) 

จํานวน ๒,๐๐๐ ขวด/bottle ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด (ผูผลิต) โดยเสนอราคา 

เปนเงินทั้งส้ิน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  สิงหาคม  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 

               ชุดใหน้ําเกลือ ๐๒-BW แอรยาว (กลองละ ๕๐๐ ชุด) (๔๒.๒๒.๑๖.๐๐) จํานวน ๖๐,๐๐๐ ชุด ผูไดรับการ

คัดเลือก ไดแก บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๖๐,๘๐๐.๐๐ บาท  

(ส่ีแสนหกหมื่นแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร


