
 

ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, ๑๐๐ mL bag (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๙๘๒๐๔) จํานวน ๓๘,๙๐๐ ขวด/bottle(๑๐๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก  

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด (สงออก,ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น  

๔๙๙,๔๗๖.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นเกาพันสี่รอยเจ็ดสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  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 

               Benzylpenicillin ๕ MU powder for solution for injection, ๑ vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - 

๖๖๖๘๙๙) จํานวน ๖๐๐ vial ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เยนเนอรราลดรั๊กสเฮาส จํากัด (ขายสง,ผูผลิต)  

โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันแปดรอยส่ีสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  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 

               Melatonin ๒ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๒๘๕๐๙๖) 

จํานวน ๖๙๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙๘,๓๕๒.๕๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นแปดพันสามรอย

หาสิบสองบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  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 

               Atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๙๓๙๒๓) จํานวน 

๒,๕๕๘ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๙๘,๘๑๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยสิบบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น 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 

               Vitamin B Complex (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๙๐๓๕๖๙) จํานวน ๑,๐๐๐ ขวด/bottle(๑,๐๐๐ 

tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา 

เปนเงินทั้งส้ิน ๑๘๙,๓๙๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนแปดหมื่นเกาพันสามรอยเกาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ 

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  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 

               Urea ๑๐ g/๑๐๐ g cream, ๑๕๐ g jar (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๙๒๗๒๕๗) จํานวน ๔,๑๐๐ 

กระปุก/jar(๑๕๐ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท บางกอกดรัก จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา 

เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหม่ืนสองพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  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 

               Tranexamic acid ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๕๐๘๘๓) 

จํานวน ๒๒๐ ขวด/bottle(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล เฮลทแคร 

จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖๘,๒๖๖.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันสองรอยหกสิบหกบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  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 

               Moxifloxacin ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - 

๕๒๕๒๕๖) จํานวน ๓๓๕ ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส(1979) 

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๘,๘๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดรอยสิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  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 

               Norepinephrine ๔ mg/๔ mL concentrate for solution for infusion, ๔ mL ampoule (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๕๗๒๑๓๐) จํานวน ๖๐๐ กลอง/box(๑๐ ampoule(๔ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก หางหุนสวนจํากัด พัด แอนด พิน (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น  

๒๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหาหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  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 

               Cefuroxime ๕๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๒๔๙๖๘๔) จํานวน 

๓๐๐ กลอง/box(๑๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ฟารมาไลน จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

      

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  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 

               Medroxyprogesterone acetate ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๒๐๖๒๖๓) 

จํานวน ๔๐ ขวด/bottle(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด พัด แอนด พิน (ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๗,๙๓๖.๐๐ บาท (ส่ีหมื่นเจ็ดพันเการอยสามสิบหกบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Limaprost ๕ mcg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๑๐๕๒๙๗๖) จํานวน ๙๑ 

กลอง/box(๒๑๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๔๗๗,๑๑๓.๐๐ บาท (ส่ีแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งรอยสิบสามบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  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 

               Hydralazine hydrochloride ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - 

๗๓๓๔๑๓) จํานวน ๑,๐๖๐ กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 

(ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๙๘,๒๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนแปดพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ๑. Hyaluronate sodium ๓ g/๑๐๐ mL + sodium chondroitin sulfate ๔ g/๑๐๐ mL solution 

for injection, ๐.๕ mL prefilled syr (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๘๐๐๙๒๖) จํานวน ๑๐๐ หลอด/tube(๐.๕ 

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

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. Calcitriol ๑ mcg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - 

๕๔๒๗๕๒) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๑๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ บาท  

(หน่ึงแสนเกาหมื่นสองพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๓. Hydroxyprogesterone caproate ๒๕๐ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule 

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๘๒๙๔๙) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๒๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก 

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

๓๒,๙๕๖.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันเการอยหาสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  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 

               Sulbactam ๒ g powder for solution for injection, ๑ vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๑๒๐๑๕๑๓) 

จํานวน ๒๕๐ vial ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๙,๔๘๗.๕๐ บาท (ส่ีหม่ืนเกาพันสี่รอยแปดสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Azathioprine ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๒๐๐๕๕๖) จํานวน 

๒๓๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๒๕,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนหาพันสามรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  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 

               Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray, suspension, ๑๒๐ dose bottle (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๙๒๕๑๐) จํานวน ๒,๐๐๐ ขวด/bottle(๑๒๐ dose) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค 

ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๘๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่ง

พันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Nebivolol ๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๓๘๗๓๑๒) จํานวน ๗๐๐ 

กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๙๑,๗๒๗.๐๐ บาท (สามแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยยี่สิบเจ็ดบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

(นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ๑. ๑๐๐% Cotton Undercast Padding ๗.๕CMx๓.๖M (ขนาดบรรจุ ๑๒ ช้ิน/โหล) (๔๒.๒๔.๑๕.๐๒) 

จํานวน ๖๐ โหล ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๙,๒๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันสองรอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. ๑๐๐% Cotton Undercast Padding ๑๕CMx๓.๖M (ขนาดบรรจุ ๑๒ ช้ิน/โหล) (๔๒.๒๔.๑๕.๐๒) 

จํานวน ๒๐ โหล ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๐,๗๘๕.๖๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดรอยแปดสิบหาบาทหกสิบสตางค) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๓. แผนฟลมบางใสชนิดมีแผนซึมซับสําหรับติดแผล ๙x๒๕CM (บรรจุ ๒๕ ช้ิน/กลอง) (๔๒.๓๑.๑๗.๐๐) 

จํานวน ๓๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๔๘,๑๕๐.๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนแปดพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๔. น้ํายาลางเครื่องไตเทียม ๕L (๔๗.๑๓.๑๘.๐๐) จํานวน ๒๐ แกลลอน/gallon ผูไดรับการคัดเลือก 

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

๓๖,๙๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันเการอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

               ๕. วัสดุเย็บแผลชนิดไมละลายแบบเสนเดี่ยว monofilament B ๒/๐ ๗๕CM DS๒๔ ๓๖PC/PK (ขนาด

บรรจุ ๓๖ ช้ิน/กลอง) (๔๒.๓๑.๒๐.๑๒) จํานวน ๑๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๗๑๔.๓๐ บาท  

(หน่ึงหมื่นแปดพันเจ็ดรอยสิบสี่บาทสามสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๖. วัสดุเย็บแผล Suture Material BK๑ ๑๕x๖๐CM ๒๔ PC/PK (ขนาดบรรจุ ๒๔ ช้ิน/กลอง) 

(๔๒.๓๑.๒๐.๑๒) จํานวน ๑๕ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๗,๔๗๗.๖๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่รอยเจ็ดสิบเจ็ด

บาทหกสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง



 

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

(นางสาวพรณรีย ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร


