
ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               BDDE-crosslinked sodium hyaluronate ๖๐ mg/๓ mL gel for injection, ๓ mL prefilled syr

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๔๘๔๓) จํานวน ๑๗๒ กลอง/box(๑ Prefilled syr(๓ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัด

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

ท้ังส้ิน ๑,๖๕๖,๓๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหกแสนหาหม่ืนหกพันสามรอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               dapagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๕๑๘๒๔)

จํานวน ๑,๔๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ)  โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งส้ิน  ๑,๘๘๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงลานแปดแสน

แปดหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ

ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๓  กันยายน  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

               activated charcoal ๕๐ g powder for oral suspension, ๕๐ g jar (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๘๓๖๒๑๙) จํานวน ๖๐ PACK(๕๐ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓,๗๘๗.๘๐ บาท (สามพันเจ็ดรอยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบ

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  กันยายน  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

               emtricitabine ๒๐๐ mg + tenofovir disoproxil fumarate ๓๐๐ mg film-coated tablet, ๑

tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๖๒๐๑๙) จํานวน ๕๐ ขวด/bottle(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๒๐,๒๗๖.๕๐ บาท (สองหมื่นสองรอยเจ็ดสิบหกบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๕  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

               sodium chloride ๔๕๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L bag (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๗๓๑๑๘๒) จํานวน ๘๕๐ ขวด/bottle(๑ ลิตร/litre) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด

(ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๕,๙๒๕.๐๐ บาท (สองหมื่นหาพันเการอยยี่สิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๙  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

               calcitonin ๕๐ iu/๑ mL solution for injection/infusion, ๑ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๙๔๗๐) จํานวน ๔๐ กลอง/box(๕ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด (ขายสง)  โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งสิ้น  ๒๘,๙๗๕.๖๐ บาท 

(สองหมื่นแปดพันเการอยเจ็ดสิบหาบาทหกสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๕  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

               cobra antivenin ๖๐๐ mcg/๑ mL powder and solvent for solution for injection, ๑๐ mL

vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๒๒๗๒) จํานวน ๕๐ ขวด/bottle(๑ vial(๑๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก สภากาชาดไทย (ขายปลีก,ผูผลิต)  โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๔  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

               poractant alfa ๘๐ mg/๑ mL endotracheopulmonary instillation, suspension, ๑.๕ mL vial

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๐๔๐๗๔) จํานวน ๖ กลอง/box(๑ vial(๑.๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น 

 ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท  (หาหมื่นสี่พันบาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น  คาขนสง  คาจดทะเบียน  และ

คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  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 ๑๕ CM x ๒๐ CM (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

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๗  กันยายน  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

               dextromethorphan hydrobromide ๑๕ mg coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๙๕๕๖๔๖) จํานวน ๓๐๐ ขวด/bottle(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท บางกอกดรัก จํากัด

(ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาหมื่นบาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๙  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

               levetiracetam ๕๐๐ mg/๕ mL concentrate for solution for infusion, ๕ mL vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๖๔๗๐๔) จํานวน ๑๖๐ กลอง/box(๑๐ vial(๕ มิลลิลิตร/ml))  ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก 

หางหุนสวนจํากัด พัด แอนด พิน (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๗๙,๓๖๐.๐๐ บาท 

(ส่ีแสนเจ็ดหมื่นเกาพันสามรอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๘  กันยายน  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

               clopidogrel ๗๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๑๘๑๒) จํานวน

๒,๔๐๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙๐,๔๘๘.๐๐ บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนสี่รอยแปดสิบแปดบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๗  กันยายน  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

               gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๐๓๑๙๑)

จํานวน ๕๘๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,

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

สามสิบแปดบาทแปดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               favipiravir  ๒๐๐  mg film-coated  tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๑๔๐๙๒๗)

จํานวน  ๑,๐๐๐ ขวด/bottle(๕๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต)  โดยเสนอราคา  เปนเงินท้ังส้ิน ๖๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นหกพันบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๒  กันยายน  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

               denosumab ๖๐ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL prefilled syr (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๗๓๙๖๖๙) จํานวน ๙๐ กลอง/box(๑ Prefilled syr(๑ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค

ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๙๘๖,๒๐๘.๓๐ บาท (เกาแสนแปดหมื่นหก

พันสองรอยแปดบาทสามสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๕  กันยายน  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. chlorphenamine maleate ๒ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๗๘๓๖๙๓) จํานวน ๑,๐๐๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗,๔๙๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่รอยเกาสิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. lidocaine hydrochloride ๒๐๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๒๖๑๔๓) จํานวน ๓๐ ampoule(๑๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘๗๐.๐๐ บาท (แปดรอยเจ็ดสิบ

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  ๑๙  กันยายน  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. pseudoephedrine hydrochloride ๓๐ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๔๐๕๘) จํานวน ๓๐๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๑๐๐.๐๐ 

บาท (หาพันหน่ึงรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. ketamine ๕๐๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๘๘๒๓๓๐) จํานวน ๓๐ vial(๑๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖,๓๐๐.๐๐ บาท (หกพันสามรอยบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๓  สิงหาคม  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. lidocaine hydrochloride ๕๐๐ mg/๕๐ mL solution for injection, ๕๐ mL vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๖๕๒๕๕) จํานวน ๖๕๐ vial(๕๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๖,๖๙๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกรอย

เกาสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

-๘๑๐๘๕๐) จํานวน ๕,๗๐๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต)อ โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันสองรอย

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๙  สิงหาคม  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. desogestrel ๑๕๐ mcg + ethinylestradiol ๒๐ mcg tablet, ๒๘ tablets pack (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๘๒๐๔๓) จํานวน ๒๔๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๕๔๔.๐๐ บาท (สองหมื่นหารอยสี่สิบสี่บาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. Dianeal Low Calcium (๒.๕% MEQ/L) Peritoneal Dialysis Solution With ๑.๕% Dextrose

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๙๖๒๒๐) จํานวน ๓๘ กลอง/box(๖ ถุง/bag(๒ ลิตร/litre)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๔๘๗.๓๔ 

บาท (สามหมื่นสองพันสี่รอยแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  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. furosemide ๔๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๐๔๐๑๒) จํานวน ๖๕๐

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙๐,๔๑๕.๐๐ บาท (เกาหมื่นสี่รอยสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. benzyl benzoate ๒๕ g/๑๐๐ mL cutaneous emulsion, ๔๕๐ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๗๐๑๘๕) จํานวน ๓๖ ขวด/bottle(๔๕๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๖๕.๒๘ บาท (สองพันสี่รอย

หกสิบหาบาทยี่สิบแปดสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๖  สิงหาคม  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. mecobalamin ๕๐๐ mcg coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๖๙๔๒๗) จํานวน

๙๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหการโอสถ (1996) จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา

เปนเงินทั้งส้ิน ๑๒๓,๒๖๔.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นสามพันสองรอยหกสิบสี่บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. fusidic acid ๒ g/๑๐๐ g cream, ๕ g tube (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๖๑๔๘) จํานวน ๕๐๐

หลอด/tube(๕ กรัม/g)  ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหการโอสถ (1996) จํากัด (ขายสง)  โดยเสนอราคา

เปนเงินทั้งส้ิน ๔๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๗  กันยายน  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 tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๐๙๐๔) จํานวน ๓๐

กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยา

เสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๓,๙๐๐.๐๐ บาท (สามพันเการอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. morphine sulfate ๑๐ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๓๕๕๒๗) จํานวน ๒๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

-๕๓๕๕๗๐) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันหารอย

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  สิงหาคม  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. simeticone ๔๐ mg/๐.๖ mL oral drops, solution, ๑๕ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๙๙๐๔๒) จํานวน ๕๐๐ ขวด/bottle(๑๕ มิลลิลิตร/ml)  ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อารเอ็กซ จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ)  โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งส้ิน ๑๕,๕๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันหารอยสิบหา

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. simeticone ๘๐ mg chewable tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๒๓๘๑) จํานวน

๕๓๐ กลอง/box(๕๐๐ tablet)  ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อารเอ็กซ จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๕๓,๖๙๔.๗๐ บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนสามพันหกรอยเกาสิบสี่บาทเจ็ดสิบ

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. 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 ๓๐๐ ขวด/bottle(๗๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัด

เลือก ไดแก บริษัท อารเอ็กซ จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๙,๔๐๐.๐๐ 

บาท (สองหมื่นเกาพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ

ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. Extension Tube ๑๒๐๐ mm. (๒๖.๑๒.๑๕.๓๖) จํานวน ๔,๐๐๐ Set ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก หางหุนสวนจํากัด ป. เวชชูปกรณ (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ 

บาท (หน่ึงแสนหกหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. Foley Catheter No. ๑๖ (๒ way) (๔๒.๒๒.๑๕.๐๐) จํานวน ๒๕๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก หางหุนสวนจํากัด ป. เวชชูปกรณ (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐.๐๐ 

บาท (สี่หมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. N.G. Tube No. ๑๘ (๔๒.๒๙.๓๕.๐๐) จํานวน ๑ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวน

จํากัด ป. เวชชูปกรณ (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑,๒๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองรอย

แปดสิบส่ีบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

    ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๙  กันยายน  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 ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. magnesium hydroxide ๔๐๐ mg/๕ mL oral suspension, ๒๔๐ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๙๖๙๘๐) จํานวน ๒,๗๐๐ ขวด/bottle(๒๔๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๗,๗๘๐.๐๐ บาท (หาหมื่นเจ็ด

พันเจ็ดรอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. losartan potassium ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๒๐๖๒๐๐) จํานวน ๒,๓๐๐ กลอง/box(๓๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นสองพัน

สองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. clindamycin ๓๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๒๙๘๓๓) จํานวน

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

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนเกาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. dicloxacillin ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๘๑๒๗) จํานวน

๓๐ กลอง/box(๕๐๐ capsule)  ผูไดรับการคัดเลือก  ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต)  โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งส้ิน ๑๕,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันเการอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๕. hydrochlorothiazide ๒๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๐๒๘๖๔) จํานวน

๓๐๐ กลอง/box(๕๐๐ tablet)  ผูไดรับการคัดเลือก  ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๖. sildenafil ๑๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๙๖๕๕) จํานวน

๑๕๐ กลอง/box(๔ tablet)  ผูไดรับการคัดเลือก  ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๒๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันสองรอยยี่สิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

 



(นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. amlodipine ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๒๐๐๑๑๙) จํานวน ๕,๐๐๐

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๔๗,๗๕๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. folic acid ๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๖๘๙๖๐๙) จํานวน ๑,๒๐๐

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

ผลิต)  โดยเสนอราคา  เปนเงินท้ังสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หม่ืนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. dicloxacillin ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU)(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๒๓๘๑๒๗) จํานวน

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันเการอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. dicloxacillin ๕๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU)(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๒๓๘๑๗๐ จํานวน

๑๐๐ กลอง/box(๕๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนสามพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๕. levofloxacin ๕๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๒๙๘๑๐๑)

จํานวน ๘๕ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๘๑,๘๕๕.๐๐ บาท (แปดหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยหาสิบหาบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๖. diclofenac sodium ๑ g/๑๐๐ g gel, ๓๐ g tube (GPU)(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๖๕๙๑๑๙) จํานวน

๒,๐๐๐ หลอด/tube(๓๐ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๗,๘๒๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๗. neostigmine methylsulfate ๒.๕ mg/๑ mL solution for injection, + ๑ mL ampoule

(GPU)(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๕๗๑๓๓๐) จํานวน ๖๐๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น

สองพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง



               ๘. povidone iodine ๑๐ g/๑๐๐ mL cutaneous solution, ๔๕๐ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๘๗๑๓๘๕) จํานวน ๗๐๐ ขวด/bottle(๔๕๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๗,๔๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นเจ็ด

พันส่ีรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  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

               พลาสติกดามขอเทา (๔๖.๑๘.๒๒.๐๗ ) จํานวน ๕ Set ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ)  โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน  ๑๓,๓๗๕.๐๐ บาท 

(หน่ึงหมื่นสามพันสามรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  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

               ถุงมือยางธรรมชาติ ปราศจากเช้ือสําหรับการศัลยกรรม ชนิดไมมีแปง Size ๗.๕ (๔๒.๑๓.๒๒.๐๕ )

จํานวน ๑๕๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) (ขายสง) โดยเสนอราคา

เปนเงินทั้งส้ิน ๑๓๑,๒๕๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสามหม่ืนหนึ่งพันสองรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

   



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. ผาพันแผลแบบยืด ขนาด ๒ นิ้ว (๔๒.๓๑.๑๕.๐๐ ) จํานวน ๑๒๕ โหล ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ไทยกอส จํากัด (ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น  ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. ไมกดลิ้น ปลอดเชื้อ  (๔๒.๑๘.๑๕.๐๑ )  จํานวน  ๒๐ กลอง/box  ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก 

บริษัท ไทยกอส จํากัด (ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 


