
ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               สายดูดเสมหะระบบปด เบอร ๑๔ (๔๑.๑๑.๕๘.๐๐ ) จํานวน ๑,๐๐๐ Sets ผูไดรับการคัดเลือก

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

ส้ิน ๔๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  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

               chlorphenamine maleate ๔ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๕๘๑๑๔) จํานวน

๓๐๐ ขวด/bottle(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พรีเมด ฟารมาพลัส จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหารอยหาสิบหกบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  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

               phenylephrine hydrochloride ๑๐ g/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๓๑๙๒) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๕๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สยาม

ฟารมาซูติคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก)  โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพัน

ส่ีรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑  ตุลาคม  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

               remdesivir ๑๐๐ mg powder for concentrate for solution for infusion, ๑ vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๑๖๔๘๔๒) จํานวน ๑๒๐ กลอง/box(๑ vial) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แอตแลนตา เมด

ดิคแคร จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกรอยบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  ตุลาคม  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 ๒๕ mcg/๑ hr transdermal patch, ๔.๒ mg patch (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๓๕๓๑๒)

จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๕ แผน(๔.๒ มิลลิกรัม/mg))  ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพัน

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๐  ตุลาคม  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

               dextrose ๑๐ g/๑๐๐ mL + sodium chloride ๔๕๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L

bag (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๘๖๙๕) จํานวน ๑,๐๐๐ ขวด/bottle(๑ ลิตร/litre) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก

บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด (ขายสง)  โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งสิ้น  ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพัน

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑  ตุลาคม  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

               clonazepam ๕๐๐ mcg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๔๕๘๑๒) จํานวน ๓๐๐

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

เปนเงินทั้งส้ิน ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๐  ตุลาคม  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

               loxoprofen ๖๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๖๒๒๘) จํานวน ๓,๐๐๐

กลอง/box(๒๐ tablet)  ผูไดรับการคัดเลือก  ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา  เปนเงินท้ังสิ้น  ๓๐๑,๗๔๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันเจ็ดรอยส่ีสิบบาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๐  ตุลาคม  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

               budesonide ๑๖๐ mcg/๑ dose + formoterol fumarate dihydrate ๔.๕ mcg/๑ dose

inhalation powder, ๑๒๐ dose inhalation (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๗๙๔๓๗) จํานวน ๕๗๐ กลอง/box(๑๒๐

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

โดยเสนอราคา  เปนเงินท้ังสิ้น  ๔๙๔,๐๑๙.๐๐ บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนสี่พันสิบเกาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑  ตุลาคม  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

               diacerein ๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๒๒๘๗) จํานวน ๕๑๕

กลอง/box(๙๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙๕,๙๔๕.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นหาพันเการอยสี่สิบหาบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  ตุลาคม  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. Advanced Nailcare Pen (๕๓.๑๓.๑๖.๓๘ ) จํานวน ๘๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ)  โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งสิ้น  ๔๒,๘๐๐.๐๐ บาท 

(ส่ีหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๘๓๗๖๐๐) จํานวน ๑๔ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๖๙.๐๒ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเการอยหกสิบเกา

บาทสองสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  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. amikacin ๒๕๐ mg/๒ mL solution for injection, ๒ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๓๗๓๙๓) จํานวน ๔๐๐ vial(๒ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. fluconazole ๒๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๖๓๙๖๘) จํานวน

๒๐๐ กลอง/box(๕๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนแปดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. allopurinol ๑๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๔๐๙๒) จํานวน ๘๐๐

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๗๙,๗๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. albendazole ๒๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๒๗๓๕๓)

จํานวน ๙๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๔,๘๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๕. haloperidol ๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๓๑๒๑๕) จํานวน ๓๐

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสองพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. diazepam ๒ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๕๕๙๙๕) จํานวน ๔๐

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

ผลิต)  โดยเสนอราคา  เปนเงินท้ังสิ้น ๒,๙๙๖.๐๐ บาท (สองพันเการอยเกาสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. deferasirox ๒๕๐ mg dispersible tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๒๓๙๙๘) จํานวน

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐๙,๓๐๐.๕๐ บาท (หนึ่งแสนเกาพันสามรอยบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. azithromycin ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๕๖๒๘๔) จํานวน

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๘,๘๕๐.๐๐ บาท (หาหมื่นแปดพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. isosorbide mononitrate ๒๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๑๐๖๓) จํานวน

๑,๒๐๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนสี่พันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๕. 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

               ๖. fenofibrate ๑๖๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๓๙๐๘)

จํานวน ๓๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนหกพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๗. 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



               ๘. diazepam ๑๐ mg/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๖๐๓๙๖) จํานวน ๑,๕๐๐ ampoule(๒ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗,๘๑๕.๐๐ บาท (เจ็ดพันแปดรอยสิบหาบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๒,๗๖๙.๖๐ บาท (สองหม่ืนสองพันเจ็ดรอยหกสิบเกาบาทหกสิบสตางค) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. deferiprone ๕๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๒๖๘๑๙)

จํานวน ๗๐๐ ขวด/bottle(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หม่ืนหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. phenobarbital ๓๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๑๐๐๒๔) จํานวน ๓

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๘๕.๒๐ บาท (สามรอยแปดสิบหาบาทยี่สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. betamethasone valerate ๑๐๐ mg/๑๐๐ g cream, ๑๕ g tube (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๗๑๗๖๒) จํานวน ๔,๐๐๐ หลอด/tube(๑๕ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. 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

               ๕. amitriptyline hydrochloride ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๒๔๔๗๗๕) จํานวน ๘๐ กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๐,๑๑๖.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งรอยสิบหก

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๖. zidovudine ๓๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๕๒๔๔) จํานวน

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันสี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๗. diazepam ๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๕๖๐๔๑) จํานวน ๗๐

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๗,๒๒๗.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสองรอยยี่สิบเจ็ดบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง



               ๘. amikacin ๕๐๐ mg/๒ mL solution for injection, ๒ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๓๗๓๔๐) จํานวน ๖๐๐ vial(๒ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันแปดรอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๙. lidocaine hydrochloride ๔๐๐ mg/๒๐ mL solution for injection, ๒๐ mL vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๔๑๖๙) จํานวน ๑,๐๐๐ vial(๒๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๑,๕๗๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหารอย

เจ็ดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๖๙๘๗๐) จํานวน ๒,๐๐๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔,๔๘๐.๐๐ บาท (สี่พันสี่รอย

แปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๗  ตุลาคม  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 ๑๕๐ กลอง/box(๕๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙๘,๗๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ดรอย

หาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๐  ตุลาคม  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. rifampicin ๔๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๒๗๕๗๑) จํานวน

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

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๕,๔๒๓.๒๐ บาท (สองหม่ืนหาพันสี่รอยยี่สิบสามบาทยี่สิบสตางค)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. hydrogen peroxide ๖ g/๑๐๐ mL cutaneous solution, ๔๕๐ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๓๑๕๕๔) จํานวน ๔๐๐ ขวด/bottle(๔๕๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๓๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น

สามรอยสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. formaldehyde ๓๗ g/๑๐๐ mL cutaneous solution, ๔๕๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๗๘๕๑๙๕) จํานวน ๒,๗๐๐ ขวด/bottle(๔๕๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๘๖,๖๗๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันหกรอยเจ็ด

สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. morphine sulfate ๒๐ mg prolonged-release capsule, hard, ๑ capsule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๕๓๒๓๘) จํานวน ๘๐ กลอง/box(๒๘ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๘,๔๐๐.๐๐ บาท 

(หาหมื่นแปดพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. 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

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

-๗๖๗๓๔๘) จํานวน ๕๐๐ กลอง/box(๑๐ ampoule(๒ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

(แปดหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. ephedrine hydrochloride 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

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

   

 

 


