
ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               insulin aspart ๓๐ iu/๑ mL + insulin degludec ๗๐ iu/๑ mL solution for injection, ๓ mL

prefilled pen (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๒๒๘๑๖) จํานวน ๓๐๐ กลอง/box(๕ Prefilled pen(๓ มิลลิลิตร/ml))

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

ส้ิน ๑,๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงลานสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศ  กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               febuxostat ๘๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๕๘๖๘๒) จํานวน

๑,๕๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet)  ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๓๓,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  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

               paracetamol ๓๒๕ mg + tramadol hydrochloride ๓๗.๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๖๕๘๖๙) จํานวน ๑๔,๕๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet)  ผูไดรับการคัดเลือก  ไดแก  บริษัท

ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒,๐๑๖,๙๕๐.๐๐ บาท (สองลานหนึ่ง

หมื่นหกพันเการอยหาสิบบาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น  คาขนสง  คาจดทะเบียน  และคาใชจายอื่นๆ

ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               carbocisteine ๒.๗ g powder for oral solution, ๑ sachet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๕๙๘๗๐)

จํานวน ๑,๒๐๐ กลอง/box(๕๐ ซอง/sachet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด)

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานสี่หมื่นบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่   ๒๔  พฤศจิกายน  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

               liraglutide ๑๘ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled pen (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๖๗๔๖๑) จํานวน ๔๕๐ กลอง/box(๒ pen(๓ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒,๑๖๖,๗๕๐.๐๐ บาท (สองลานหนึ่งแสนหกหมื่น

หกพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  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

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

-๒๐๖๐๖๙) จํานวน ๓๐,๐๐๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒,๕๐๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สองลานหาแสนสามพันแปดรอย

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  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) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ

ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  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

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

จํานวน ๔,๐๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet)  ผูไดรับการคัดเลือก  ไดแก  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ)  โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งส้ิน  ๒,๘๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท  (สองลานแปดแสนแปด

หมื่นเกาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๐  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

               metadoxine ๕๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๗๔๐๗๘) จํานวน ๑,๘๐๐

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

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามลานหกแสนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานนคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               potassium bicarbonate ๒๐๐ mg/๑๐ mL + sodium alginate ๑ g/๑๐ mL oral suspension,

๑๐ mL sachet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๑๙๓๖๗๙) จํานวน ๘,๔๐๐ กลอง/box(๒๔ ซอง/sachet) ผูไดรับการ

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

ท้ังส้ิน ๓,๗๒๑,๐๓๒.๐๐ บาท (สามลานเจ็ดแสนสองหม่ืนหนึ่งพันสามสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  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

               teriparatide ๖๐๐ mcg/๒.๔ mL solution for injection, ๒.๔ mL prefilled pen (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๗๕๙๒) จํานวน ๓๐๐ Prefilled pen(๒.๔ มิลลิลิตร/ml)  ผูไดรับการคัดเลือก  ไดแก    

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ)  โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔,๔๑๓,๗๕๐.๐๐ บาท     

(ส่ีลานส่ีแสนหน่ึงหมื่นสามพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐  พฤศจิกายน  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

               esomeprazole ๒๐ mg gastro-resistant tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๓๓๒๑)

จํานวน ๑๑,๗๐๐ กลอง/box(๑๔ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔,๗๕๗,๒๒๐.๐๐ บาท (สี่ลานเจ็ดแสนหาหมื่นเจ็ดพัน

สองรอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

   



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๘๔๗๑๗) จํานวน

๑๒,๐๐๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๘๖๗,๘๘๐.๐๐ บาท (หาลานแปดแสนหกหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยแปดสิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  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

               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  ๑  ธันวาคม  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 ๒๕๐ vial ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต)  โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งสิ้น  ๔๒,๘๐๐.๐๐ บาท  (สี่หมื่นสองพันแปดรอย

บาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน 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

               letrozole ๒.๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๖๐๗๖) จํานวน

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๗,๖๑๕.๐๐ บาท (ส่ีหมื่นเจ็ดพันหกรอยสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๖  ธัันวาคม  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

               human immunoglobulin G ๕ g/๑๐๐ mL solution for injection, ๑๐๐ mL vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๐๔๐๐๘) จํานวน ๒๐ ขวด/bottle(๑๐๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก  สภากาชาดไทย (ขายปลีก,ผูผลิต)  โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งส้ิน  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น

บาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๓  ธันวาคม  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

               epoetin alfa ๔๐๐๐ iu/๐.๔ mL solution for injection, ๐.๔ mL prefilled syr (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๔๗๐๗) จํานวน ๑,๐๐๐ กลอง/box(๐.๔ มิลลิลิตร/ml)  ผูไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๔๗,๗๕๐.๐๐ บาท 

(สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  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

๒,๔๔๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๔๙๘,๖๖๒.๘๐ บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนแปดพันหกรอยหกสิบสองบาทแปด

สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               insulin degludec ๑๐๐ iu/๑ mL + liraglutide ๓.๖ mg/๑ mL solution for injection, ๓ mL

prefilled pen (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๑๒๕๘๓๗) จํานวน ๗๕ กลอง/box(๕ Prefilled pen(๓ มิลลิลิตร/ml))

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

ส้ิน ๖๘๒,๑๒๕.๐๐ บาท (หกแสนแปดหม่ืนสองพันหนึ่งรอยยี่สิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               molnupiravir ๒๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๒๓๑๓๗๘) จํานวน

๒,๐๐๐ กลอง/box(๔๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๙๔๑,๖๐๐.๐๐ บาท (เกาแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๓  ธันวาคม  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

               paracetamol ๓๒๕ mg + tramadol hydrochloride ๓๗.๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๖๕๘๖๙) จํานวน ๗,๑๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet)   ผูไดรับการคัดเลือก  ไดแก   บริษัท

ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ)  โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๙๘๗,๖๑๐.๐๐ บาท (เกาแสนแปด

หมื่นเจ็ดพันหกรอยสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๕  ธันวาคม  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. lamivudine ๑๐ mg/๑ mL syrup, ๖๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๑๘๕๔๗) จํานวน

๑๕ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml)  ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๘๑๐.๐๐ บาท (แปดรอยสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. nevirapine ๑๐ mg/๑ mL oral suspension, ๖๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๕๙๘๓๐) จํานวน ๑๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖๕๐.๐๐ บาท (หกรอยหาสิบบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒  ธันวาคม  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. phenobarbital ๒๐๐ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๘๔๘๓๙) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๑๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต)  โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งส้ิน ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่น

หาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๗๐๒๕) จํานวน ๒,๐๐๐ ampoule(๑๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๘๒๐.๐๐ บาท (สองหมื่น

เจ็ดพันแปดรอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  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. amlodipine ๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๐๑๔๒) จํานวน ๕,๐๐๐

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

ผลิต) โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๖๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งแสนเกาหม่ืนสองพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

๔,๐๐๐ กลอง/box(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๕๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท (หาแสนเกาหม่ืนเกาพันสองรอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

 
 

 

(นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. น้ํายาทูเบอรคูลิน พีพีดี (๕๑.๙๙.๙๙.๙๘ ) จํานวน ๑ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก สภากาชาดไทย (ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. green pit viper antivenin ๗๐๐ mcg powder and solvent for solution for injection, ๑

vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๒๒๐๑) จํานวน ๓๐ ขวด/bottle(๑ vial) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก สภากาชาดไทย (ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๒๒๗๒) จํานวน ๖๐ ขวด/bottle(๑๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก สภากาชาดไทย (ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  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. miconazole nitrate ๒ g/๑๐๐ g cream, ๕ g tube (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๑๐๖๐๕) จํานวน

๑๒๐ หลอด/tube(๕ กรัม/g)  ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต)  โดยเสนอราคา  เปนเงินท้ังสิ้น ๑,๔๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่รอยสี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. 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 เปนเงินทั้งสิ้น  ๒๐,๒๗๖.๕๐ 

บาท  (สองหมื่นสองรอยเจ็ดสิบหกบาทหาสิบสตางค)  รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

-๒๔๙๓๔๒) จํานวน ๗๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet)  ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต)  โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งสิ้น  ๓๑๔,๕๘๐.๐๐  บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่

พันหารอยแปดสิบบาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๙  ธันวาคม  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. simvastatin ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๘๖๓๒) จํานวน

๖,๐๐๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต)  โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งส้ิน  ๕๗๗,๘๐๐.๐๐ บาท (หาแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. 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

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

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๔,๓๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสี่พันสามรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

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

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๙๖๙๘๐) จํานวน ๓,๐๐๐ ขวด/bottle(๒๔๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖๔,๒๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่

พันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. darunavir ๖๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๘๘๘๙) จํานวน

๒๐ ขวด/bottle(๖๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๘๕,๕๙๖.๐๐ บาท (แปดหม่ืนหาพันหารอยเกาสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. metformin hydrochloride ๕๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๙๖๘๕๘) จํานวน ๔,๐๐๐ กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี   ๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

 
 

 

(นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. efavirenz ๖๐๐ mg + emtricitabine ๒๐๐ mg + tenofovir disoproxil fumarate ๓๐๐ mg

film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๕๐๘๐) จํานวน ๕๐๐ ขวด/bottle(๓๐ tablet)

ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ท้ังส้ิน ๓๔๐,๒๖๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสองรอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๗๑๓๘๕) จํานวน ๑,๐๐๐ ขวด/bottle(๔๕๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่น

สองพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. phenobarbital ๖๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๗๓๒๓๓) จํานวน ๓๐

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

ผลิต)  โดยเสนอราคา  เปนเงินท้ังสิ้น ๗,๓๘๓.๐๐ บาท (เจ็ดพันสามรอยแปดสิบสามบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. lamivudine ๑๕๐ mg + zidovudine ๓๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๙๓๐๙๖) จํานวน ๒๐ ขวด/bottle(๖๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๙,๖๐๖.๐๐ บาท (เกาพันหกรอยหกบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  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. povidone iodine ๑๐ g/๑๐๐ mL cutaneous solution, ๔๕๐ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๗๑๓๘๕) จํานวน ๑,๐๐๐ ขวด/bottle(๕๐๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่น

สองพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. trihexyphenidyl hydrochloride ๒ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๑๖๑๗๓)

จํานวน ๒๕๐ ขวด/bottle(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๒๖,๒๐๒.๕๐ บาท (สองหมื่นหกพันสองรอยสองบาทหาสิบสตางค) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. lamivudine ๑๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๒๒๐๕๒)

จํานวน ๒๐๐ ขวด/bottle(๖๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๓๗,๔๔๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนเจ็ดพันสี่รอยสี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. omeprazole ๒๐ mg gastro-resistant capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๗๒๗๒๖๗) จํานวน ๑๐,๐๐๐ กลอง/box(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หาแสนหาหมื่นบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

   

 

 

 



 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. prednisolone ๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๗๐๐๗) จํานวน ๔๐๐

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗๐,๒๓๒.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนสองรอยสามสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. 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 (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต)  โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๔,๑๒๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งรอย

ยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

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

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. hyoscine butylbromide ๒๐ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๗๖๖๔) จํานวน ๒,๕๐๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๕,๖๒๕.๐๐ บาท (สองหมื่นหา

พันหกรอยยี่สิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๕. simvastatin ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๘๕๙๕) จํานวน

๑๐,๐๐๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๓๕๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหาหมื่นสามพันหนึ่งรอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑ ธันวาคม 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. albendazole ๒๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๒๗๓๕๓)

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

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

-๒๔๔๗๗๕) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๕,๑๔๕.๐๐ บาท (สองหมื่นหาพันหนึ่งรอยสี่

สิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

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

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๑๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเกาพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. furosemide ๔๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๐๔๐๑๒) จํานวน ๘๐๐

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๑๑,๒๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองรอยแปดสิบบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๕. haloperidol ๒ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๓๑๑๖๖) จํานวน ๒๐

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๘,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดพันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

จํานวน ๑๕๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet)  ผูไดรับการคัดเลือก  ไดแก  องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่รอยหาสิบบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๗. compound cardamom tincture ๑.๘ mL/๑๕ mL + strong capsicum tincture ๖๐ mcL/

๑๕ mL + strong ginger tincture ๒๔ mcL/๑๕ mL oral solution, ๑๘๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๖๖๘๒๓) จํานวน ๔๘๐ ขวด/bottle(๑๘๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗,๗๐๔.๐๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดรอยสี่บาทถวน)



รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๘. antimony potassium tartrate ๑.๒ mg/๕ mL + camphorated opium tincture ๐.๖ mL/๕

mL + liquorice ๐.๖ mL/๕ mL oral suspension, ๖๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๓๒๕๗๒) จํานวน

๒,๐๐๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๑๙,๒๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันสองรอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

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

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๓๕๙๐๗) จํานวน ๘๐๐ กลอง/box(๑๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง)  โดยเสนอราคา เปนเงิน

ท้ังส้ิน ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นสองพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. methylphenidate hydrochloride ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๔๓๑๐๓๓) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๒๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๔๐๑๕) จํานวน ๓๐ กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๘,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น  คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. alprazolam ๕๐๐ mcg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๓๑๕๐) จํานวน ๙๔๑

กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยา

เสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๖๑,๑๖๕.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยหกสิบหาบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๕. pseudoephedrine hydrochloride ๓๐ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๔๐๕๘) จํานวน ๓๕๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น  ๕,๙๕๐.๐๐ 

บาท  (หาพันเการอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ

ท้ังปวง

               ๖. 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

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



(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๕๓๒๓๘) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๒๘ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗๓,๐๐๐.๐๐ 

บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๘. 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 เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาพันบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๙. pethidine hydrochloride ๕๐ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๓๕๙๗๖) จํานวน ๖๐ กลอง/box(๑๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง)  โดยเสนอราคา เปนเงิน

ท้ังส้ิน ๓,๙๐๐.๐๐ บาท (สามพันเการอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

  (นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร


