
 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               activated charcoal ๕๐ g powder for oral suspension, ๕๐ g jar (GPU) (๕๐.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๘๓๖๒๑๙) จํานวน ๕๐ patch(๕๐ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓,๑๕๖.๕๐ บาท (สามพันหนึ่งรอยหาสิบหกบาทหาสิบสตางค) 

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               hyoscine butylbromide ๕ mg/๕ mL oral liquid, ๓๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๗๘๙๖๘๗) จํานวน ๓๐๐ ขวด/bottle(๓๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล 

จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันหารอยบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ibuprofen ๒๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๔๙๒๙) จํานวน 

๒๐ กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยูเมดา จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               propranolol hydrochloride ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๒๓๕๘๔๖) จํานวน ๓๐ กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัส

ตร้ี จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น

แปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               amoxicillin ๔๐๐ mg/๕ mL + clavulanic acid ๕๗ mg/๕ mL powder for oral suspension, 

๗๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๘๔๖๑๑) จํานวน ๑๒๐ ขวด/bottle(๗๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัด

เลือก ไดแก บริษัท อารเอ็กซ จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๑,๗๖๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



 

ประกาศ กรุงเทพมาหนคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               oxymetazoline hydrochloride ๒๕ mg/๑๐๐ mL nasal drops, solution, ๑๐ mL bottle (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๗๕๙๔)  จํานวน ๕๐๐  ขวด/bottle (๑๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท 

เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน  ๑๓,๓๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามรอย 

เจ็ดสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ethyl alcohol ๙๕ mL/๑๐๐ mL cutaneous solution, ๑๘ L gallon (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๘๗๒๗๕๒) จํานวน ๒๐ bucket(๑๘ ลิตร/litre) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               isosorbide dinitrate ๕ mg sublingual tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๕๐๕๘๐) 

จํานวน ๓๕๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๑,๓๔๖.๕๐ บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันสามรอยส่ีสิบหกบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

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

ปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนสองพันหนึ่งรอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               bupivacaine hydrochloride ๑๐๐ mg/๒๐ mL solution for injection, ๒๐ mL vial (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๔๒๓๑๒) จํานวน ๖๕ กลอง/box(๕ vial(๒๐ มิลลิลิตร/ml))  ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท 

เจ เอส วิชั่น จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๘,๒๕๒.๕๐ บาท (สามหมื่น

แปดพันสองรอยหาสิบสองบาทหาสิบสตางค)  รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น  คาขนสง  คาจดทะเบียน  และคาใช 

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               HIGH FLUX DIALYZER FB-๒๑๐U (๔๒.๑๖.๑๖.๐๑ ) จํานวน ๕๐ ช้ิน/piece ผูไดรับการคัดเลือก 

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

ส้ิน ๓๙,๗๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเกาพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               cefixime ๑๐๐ mg/๕ mL powder for oral suspension, ๓๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๕๙๙๕๙๘) จํานวน ๒๐๐ ขวด/bottle(๓๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันสองรอย

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               clozapine ๒๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๘๗๗๘๓) จํานวน ๓๐ 

กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ฟารมีนา จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา 

เปนเงินทั้งส้ิน  ๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท  (หน่ึงหม่ืนหกพันแปดรอยบาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               thiamine ๑๐๐ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๕๘๐๐๔๑) จํานวน ๒,๒๐๐ กลอง/box(๑๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี ่

(อํานวยเภสัช) จํากัด (สงออก,ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๗,๐๘๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันแปดสิบ

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               glyceryl trinitrate ๕๐ mg/๑๐ mL solution for infusion, ๑๐ mL ampoule (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๗๑๗๙๘) จํานวน ๓๕๐ กลอง/box(๑๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีท

แฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นสองพันหารอย

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ciprofloxacin ๕๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๕๒๙๒) จํานวน 

๓๐๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ฟารมาไลน จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นสี่พันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               MEDICATED PARAFFIN GAUZE (๔๒.๓๑.๑๕.๑๔ ) จํานวน ๒๐๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖๒,๐๖๐.๐๐ บาท 

(หกหมื่นสองพันหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



 

ประกาศ  กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               doxazosin ๔ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๓๓๕๑) จํานวน ๑,๒๐๐ 

กลอง/box(๑๐๐ tablet)  ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พรอสฟารมา จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗๘,๓๒๔.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนแปดพันสามรอยยี่สิบสี่บาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               doxazosin ๒ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๓๒๓๐) จํานวน ๓,๕๙๐ 

กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ผูผลิต)  

โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๐๐,๕๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหารอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               enzyme extract from aspergillusoryzae ๒๔ mg + pancreatin ๒๒๐ mg coated tablet, ๑ 

tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๒๕๗๔๔) จํานวน ๔๕๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก 

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

ส้ิน ๑๗๔,๗๘๔.๕๐ บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดรอยแปดสิบสี่บาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               quetiapine ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๙๔๑๖) จํานวน 

๑,๒๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เมดไลน จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๒๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               enoxaparin sodium ๖๐ mg/๐.๖ mL solution for injection, ๐.๖ mL prefilled syr (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๔๓๒๗๕) จํานวน ๙๐๐ กลอง/box(๒ Prefilled syr(๐.๖ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท สหการโอสถ (1996) จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๐๔,๔๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่พันสี่

รอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               rosuvastatin ๒๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๘๕๖๙) จํานวน 

๑,๑๕๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พรอสฟารมา จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๗๙,๘๙๕.๐๐ บาท (ส่ีแสนเจ็ดหมื่นเกาพันแปดรอยเกาสิบหาบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               iron sucrose ๑๐๐ mg/๕ mL solution for injection, ๕ mL ampoule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๘๑๖๙๙๒) จํานวน ๒,๐๐๐ ampoule(๕ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหการโอสถ (1996) 

จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙๒,๒๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนสองพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ezetimibe ๑๐ mg + simvastatin ๒๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๓๖๗๔) 

จํานวน ๙๘๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๙๓,๘๙๐.๖๐ บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนสามพันแปดรอยเกาสิบบาทหกสิบสตางค) 

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               SOLUTION ADMINISTRATION SET FOR INFUSION PUMP (๔๒.๒๒.๑๖.๐๙ ) จํานวน ๓๔๐ 

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

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๙๔,๗๖๘.๐๐ บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยหกสิบแปดบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               dextran ๗๐ ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL + hypromellose ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๘ 

mL unit dose (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๒๑๐๕) จํานวน ๓,๔๑๙ กลอง/box(๓๒ Unit dose(๐.๘ 

มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๙๗,๕๓๒.๘๘ บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันหารอยสามสิบสองบาทแปดสิบ

แปดสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               sertraline ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๒๒๓๕) จํานวน 

๘,๐๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet)  ผูไดรับการคัดเลือก  ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต)  โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งส้ิน ๕๑๓,๖๐๐.๐๐ บาท (หาแสนหนึ่งหม่ืนสามพันหกรอยบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ๑. abacavir ๓๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๖๒๔๑๗) จํานวน 

๒๐ กลอง/box(๖๐ tablet)  ผูไดรับการคัดเลือก  ไดแก  องคการเภสัชกรรม  (สงออก ,ขายสง ,ขายปลีก,ใหบริการ, 

ผูผลิต)  โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น  ๑๓,๐๑๑.๒๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค)  รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

              ๒. castor oil ๑๐๐ mL/๑๐๐ mL oral liquid, ๖๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๓๖๑๐๓) 

จํานวน ๒๘๘  ขวด/bottle (๖๐ มิลลิลิตร/ml)  ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก ,ขายสง , 

ขายปลีก, ใหบริการ, ผูผลิต)  โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งส้ิน ๖,๑๖๓.๒๐ บาท (หกพันหนึ่งรอยหกสิบสามบาทยี่สิบ

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ๑. ephedrine hydrochlorid ๓๐ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๓๓๘๗๐) จํานวน ๓๐ กลอง/box(๑๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง)  โดยเสนอราคา เปนเงิน 

ท้ังส้ิน ๓,๔๕๐.๐๐ บาท (สามพันสี่รอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

               ๒. midazolam ๕ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๕๓๓๙๙๓) จํานวน ๕๓๐ กลอง/box(๑๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗๙,๕๐๐.๐๐ บาท  

(เจ็ดหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ๑. benzbromarone ๑๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๖๐๑๐๑) 

จํานวน ๒๕๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. levothyroxine sodium ๕๐ mcg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๕๗๖๓) จํานวน 

๙๐ กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               EXTENSION T CONNECTOR ๑๐ CM (๔๒.๒๒.๑๖.๑๒ ) จํานวน ๕๔๐ กลอง/box ผูไดรับการคัด

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

ส้ิน ๔๙๑,๑๓๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยสามสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ๑. ขวดสุญญากาศดูดเลือด หนอง นํ้าเหลือง ๔๐๐ ml (๔๒.๓๑.๑๙.๐๒) จํานวน ๕๕๓ Sets  ผูไดรับ 

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

เปนเงินทั้งส้ิน ๗๓,๙๖๓.๗๕ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเการอยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบหาสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. ทอระบายเลือดในแผลผาตัด CH๐๘/๕๐ CM (๔๒.๓๑.๑๙.๐๒) จํานวน ๑๐๐ Sets  ผูไดรับการ 

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

เปนเงินทั้งส้ิน ๑,๙๒๖.๐๐ บาท (หนึ่งพันเการอยยี่สิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๓. ทอระบายเลือดในแผลผาตัด CH๑๐/๕๐ CM (๔๒.๓๑.๑๙.๐๒) จํานวน ๒๐๐ Sets  ผูไดรับการ 

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

เปนเงินทั้งส้ิน ๓,๘๕๒.๐๐ บาท (สามพันแปดรอยหาสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๔. ทอระบายเลือดในแผลผาตัด CH๑๒/๕๐ CM (๔๒.๓๑.๑๙.๐๒) จํานวน ๒๖ Sets ผูไดรับการคัดเลือก 

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

ท้ังส้ิน ๕๐๐.๗๖ บาท  (หารอยบาทเจ็ดสิบหกสตางค)  รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 



 

 


