
ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ชุดถุงปสสาวะแบบ ๑๖๐๒ (เครนบน) (๔๒.๑๔.๒๗.๐๐ ) จํานวน ๕,๐๐๐ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘๐,๒๕๐.๐๐ บาท (แปดหมื่น

สองรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               Pen needle ๓๑Gx๕ mm (๔๒.๑๔.๒๖.๐๙ ) จํานวน ๒๕๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น  ๑๐๔,๓๒๕.๐๐ บาท 

(หน่ึงแสนส่ีพันสามรอยยี่สิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ

ท้ังปวงสามรอยยี่สิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๑  มิถุนายน  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

               Disposable gloves ขนาดเบอร M (๔๒.๑๓.๒๒.๐๐) จํานวน ๔,๐๐๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท แมคคาโปรดักชั่น จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่น

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๔  กรกฎาคม  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

               Disposable Sterile gloves  ขนาดเบอร S (๔๒.๑๓.๒๒.๐๐ ) จํานวน ๑,๔๐๐ กลอง/box  ผูไดรับ

การคัดเลือก  ไดแก บริษัท แมคคาโปรดักชั่น จํากัด (ขายสง)  โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

(ส่ีแสนเกาหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  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. Foley Catheter No.๑๘ (๒ Way) (๔๒.๒๒.๑๕.๐๐ ) จํานวน ๕๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก หางหุนสวนจํากัด ป. เวชชูปกรณ (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท 

(เกาพันบาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. Suction Control No.๑๖ (๔๒.๒๙.๓๕.๐๐ ) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก 

หางหุนสวนจํากัด ป. เวชชูปกรณ (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ)  โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

(หาหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. Suction Control No.๑๒ (๔๒.๒๙.๓๕.๐๐ ) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก 

หางหุนสวนจํากัด ป. เวชชูปกรณ (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

(หาหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. Three-way Stopcock (๒๗.๑๑.๒๙.๐๐ ) จํานวน ๓๐๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

หางหุนสวนจํากัด ป. เวชชูปกรณ (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น  ๑๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท 

(หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น  คาขนสง  คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  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

               lercanidipine hydrochloride ๒๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๒๐๖๐๖๙)  จํานวน ๑๒,๐๐๐ กลอง/box (๒๘ tablet)  ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

(ขายสง ,ขายปลีก ,ใหบริการ)  โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๑,๕๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหนึ่งพันหารอยยี่สิบ

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๘  มิถุนายน  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

               dexlansoprazole ๓๐ mg gastro-resistant capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๒๐๐๗๐) จํานวน ๘๐๐ กลอง/box(๒๘ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๗,๔๓๒.๐๐ บาท (หนึ่งลานหกหมื่นเจ็ดพันสี่รอย

สามสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  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

               empagliflozin ๑๒.๕ mg + metformin hydrochloride ๑ g film-coated tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๖๓๖๐) จํานวน ๑,๓๐๐ กลอง/box(๖๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค

ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒,๖๙๑,๕๘๕.๐๐ บาท (สองลานหกแสนเกา

หมื่นหน่ึงพันหารอยแปดสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ

ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  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

               fluphenazine decanoate ๒๕ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๔๔๗๕) จํานวน ๔๕๐ หลอด/tube(๑ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๓,๐๕๐.๐๐ บาท

(หน่ึงหมื่นสามพันหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ

ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  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

               hydrocortisone ๑๐๐ mg powder for solution for injection, ๑ vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๘๔๙๒๙๕) จํานวน ๘๐ กลอง/box(๑๐ vial) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี (ขายสง) 

โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๘,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนแปดพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  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

               flucytosine  ๕๐๐  mg capsule, hard, ๑ capsule  (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๑๕๖๔๑๗)  จํานวน

๕  กลอง/box(๑๐๐ capsule)  ผูไดรับการคัดเลือก  ไดแก บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด  (สงออก, ขายสง,

ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๐,๑๒๕.๐๐ บาท (สี่หม่ืนหนึ่งรอยยี่สิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  มิถุนายน  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

               fexofenadine hydrochloride ๑๘๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๙๗๔๓๘๑) จํานวน ๒,๕๐๐ กลอง/box(๑๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต)  โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นสามพันหารอยบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๓  สิงหาคม  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

               alprazolam ๕๐๐ mcg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๓๑๕๐) จํานวน ๙๐๐

กลอง/box (๑๐๐ tablet)  ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียน

ยาเสพติด (ขายสง)  โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  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

               donepezil hydrochloride ๕ mg orodispersible tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๒๔๙๓๔๒) จํานวน ๒๐๐ กลอง/box (๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก, ขายสง,

ขายปลีก, ใหบริการ, ผูผลิต)  โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗๒,๗๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดรอยหกสิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม  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

               dolutegravir ๕๐ mg + lamivudine ๓๐๐ mg + tenofovir disoproxil fumarate ๓๐๐ mg film-

coated tablet , ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๑๖๐๔๕๗) จํานวน ๑๓๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับ

การคัดเลือก ไดแก บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น 

๙๐,๙๘๗.๐๐ บาท  (เกาหมื่นเการอยแปดสิบเจ็ดบาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  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

               nalbuphine hydrochloride ๑๐ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๑๔๓๕๓๒) จํานวน ๔๔ กลอง/box(๑๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบโอฟารม จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙๔,๑๖๐.๐๐ บาท 

(เกาหมื่นส่ีพันหน่ึงรอยหกสิบบาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ

ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๖  มิถุนายน  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

               tolperisone hydrochloride ๑๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๘๗๘๙๑) จํานวน ๒๐๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เมดไลน จํากัด (ขายสง) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาหมื่นหกพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  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

               amlodipine ๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๐๑๔๒) จํานวน ๔,๐๐๐

กลอง/box (๑๐๐ tablet)  ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,

ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๕๔,๐๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๘  มิถุนายน  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

               fentanyl ๑๐๐ mcg/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๗๖๗๓๔๘) จํานวน ๑,๐๐๐ กลอง/box(๑๐ ampoule(๒ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

(หน่ึงแสนหกหมื่นบาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๙  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

               doxofylline ๔๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๕๕๗๔๗) จํานวน ๒๐๐

กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหม่ืนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๒  มิถุนายน  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

               rabies immunoglobulin (horse) ๑๐๐๐ iu/๕ mL solution for injection, ๕ mL vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๒๖๖๖) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๑๐ vial(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท

ไบโอจีนีเทค จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  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

               gabapentin ๑๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๓๓๖๖๗) จํานวน

๓,๐๐๐ กลอง/box(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต)  โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งส้ิน ๔๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หม่ืนเกาพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  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

               amino acids ๖๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๔๕๓๗๑) จํานวน

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

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๙๑,๙๘๖.๐๐ บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันเการอยแปดสิบหกบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  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

               carvedilol ๖.๒๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๒๓๖๓) จํานวน ๓,๖๐๐

กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) 

โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗๗๐,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธ

      ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร     

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               human serum albumin ๒๐ g/๑๐๐ mL solution for infusion, ๕๐ mL vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๙๒๕๔๔) จํานวน ๕๒๐ ขวด/bottle(๕๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก 

สภากาชาดไทย (ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นสี่พันบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  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

               Spinal Needle ๒๕G๓ ๑/๒ นิ้ว (๔๒.๑๔.๒๕.๐๒ ) จํานวน ๗ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก  บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ)  โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๑๗๙.๒๕ บาท 

(หกพันหน่ึงรอยเจ็ดสิบเกาบาทยี่สิบหาสตางค)  รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น  คาขนสง คาจดทะเบียน  และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒  มิถุนายน  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

               macrogol ๔๐๐๐ ๑๐ g powder for oral suspension, ๑ sachet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๕๗๕๔๔) จํานวน ๑๕๐ กลอง/box(๒๐ ซอง/sachet)  ผูไดรับการคัดเลือก  ไดแก  บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทย

แลนด) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ)  โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งส้ิน ๓๓,๗๐๕.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันเจ็ด

รอยหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  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. naloxone ๔๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๒๑๐๐๐) จํานวน ๑๐ หลอด/tube(๑ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด

ภิญโญฟารมาซี (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒,๐๓๐.๐๐ บาท (สองพันสามสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. norethisterone ๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๙๑๙๔๓) จํานวน ๓๔

กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี (ขายสง) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังส้ิน ๗,๔๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  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. cefdinir ๑๒๕ mg/๕ mL powder for oral suspension, ๓๐ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๕๗๓๐๖) จํานวน ๑๐๐ ขวด/bottle(๓๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สยาม

ฟารมาซูติคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๔๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่

รอยส่ีสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. ceftriaxone ๒๕๐ mg + lidocaine hydrochloride ๒๐ mg/๒ mL powder and solvent for

solution for injection, ๒ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๕๐๖๔๙) จํานวน ๓๐๐ vial(๒ มิลลิลิตร/ml) ผูได

รับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๘,๖๖๗.๐๐ บาท (แปดพันหกรอยหกสิบเจ็ดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  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. povidone iodine ๑๐ g/๑๐๐ mL cutaneous solution, ๔.๕ L gallon (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๘๗๖๘๑๐) จํานวน ๓๖ แกลลอน/gallon(๔.๕ ลิตร/litre) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,

ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๔,๑๒๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งรอยยี่สิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. chlorphenamine maleate ๑๐ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๖๙๘๗๐) จํานวน ๑,๘๐๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔,๐๓๒.๐๐ บาท (สี่พันสามสิบ

สองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  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. methylphenidate hydrochloride ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๔๓๑๐๓๓) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๒๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. pseudoephedrine hydrochloride ๖๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๔๐๑๕) จํานวน ๒๕ กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๖๒๕.๐๐ 

บาท (หน่ึงหมื่นหาพันหกรอยยี่สิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  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. isosorbide mononitrate ๒๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๑๐๖๓) 

จํานวน ๑,๑๐๐ กลอง/box (๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก, 

ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. risperidone ๑ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๓๐๗๓๕) จํานวน 

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

ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนสองพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. morphine sulfate ๑๐ mg/๕ mL oral solution, ๖๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๓๕๗๓๔) จํานวน ๒๐๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาพันบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. morphine sulfate ๑๐ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๓๕๙๐๗) จํานวน ๔๐๐ กลอง/box(๑๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ท้ังส้ิน ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

               ๓. morphine sulfate ๓๐ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๓๕๕๗๐) จํานวน ๔๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. amoxicillin ๕๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๒๖๔๘๓) จํานวน

๖๐ กลอง/box(๕๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนเกาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

               ๒. lidocaine hydrochloride ๕๐๐ mg/๕๐ mL solution for injection, ๕๐ mL vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๖๕๒๕๕) จํานวน ๖๗๐ vial(๕๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๗,๒๐๕.๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสอง

รอยหาบาทหกสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๑๖.๘๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันหารอยสิบหกบาทแปดสิบสตางค) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. diphtheria toxoid ๒ iu/๐.๕ mL + pertussis vaccine, acellular ๘ mcg/๐.๕ mL + tetanus

toxoid ๒๐ iu/๐.๕ mL suspension for injection, ๐.๕ mL prefilled syr (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๖๘๗๕๓)

จํานวน ๖๕๐ กลอง/box(๐.๕ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๗๔,๗๒๒.๕๐ บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยยี่สิบสองบาทหา

สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. benfotiamine ๑๕๐ mg coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๕๓๖๓๒) จํานวน

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

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๘๖,๖๗๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนหกพันหกรอยเจ็ดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. phenytoin ๕๐ mg chewable tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๑๓๓๒๘) จํานวน

๒๐๐ ขวด/bottle(๒๕๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๒๙,๔๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนเกาพันสี่รอยเจ็ดสิบบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. betamethasone ๕๐ mg/๑๐๐ g + salicylic acid ๓ g/๑๐๐ g ointment, ๑๕ g tube (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๐๘๓๓๘) จํานวน ๔๐๐ หลอด/tube(๑๕ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค

ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ)  โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งส้ิน ๗๑,๙๐๔.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพัน

เการอยส่ีบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. aciclovir ๘๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๐๙๖๓) จํานวน ๓๐๐

กลอง/box(๓๕ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗๒,๒๒๕.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสองรอยยี่สิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. amlodipine ๕ mg + atorvastatin ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๐๑๙๐) จํานวน ๕๐๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา

จํากัด  (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ)  โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งส้ิน ๑๕๕,๖๘๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นหาพัน

หกรอยแปดสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. timolol ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL + travoprost ๔ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๒.๕ mL

bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๒๙๒๖) จํานวน ๓๕๐ กลอง/box(๒๕ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙๔,๓๗๔.๐๐ บาท 

(เกาหมื่นส่ีพันสามรอยเจ็ดสิบสี่บาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น  คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ

ท้ังปวง

               ๕. Advanced Nailcare Pen (๕๑.๙๙.๙๙.๙๘ ) จํานวน ๔๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก 

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่น

หน่ึงพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



   

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. amoxicillin ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๒๖๖๙๕) จํานวน ๗

กลอง/box(๕๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๑๐.๐๐ บาท (สามพันสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. ethambutol hydrochloride ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๒๒๗๐๑๘) จํานวน ๓๐ กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๔,๒๔๙.๖๐ บาท (สองหมื่นสี่พันสองรอยสี่สิบ

เกาบาทหกสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. isoniazid ๑๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๔๗๐๗๙) จํานวน ๒๐

ขวด/bottle(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๐.๒๐ บาท (หนึ่งพันเการอยเกาสิบบาทยี่สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. pyrazinamide ๕๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๖๙๑๖๓) จํานวน ๒๐

กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๕. itraconazole ๑๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๔๑๓๔๓) จํานวน

๔๐ กลอง/box(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๔๐๔.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันสี่รอยส่ีบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๖. quinine sulfate ๓๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๖๔๖๔) จํานวน ๒

ขวด/bottle(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔,๐๔๔.๖๐ บาท (ส่ีพันสี่สิบส่ีบาทหกสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๗. calcium gluconate ๐.๔๕ meq/๑ mL solution for injection, ๑๐ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๗๐๒๕) จํานวน ๕๐๐ ampoule(๑๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๙๕๕.๐๐ บาท (หกพันเกา

รอยหาสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง



 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 


