
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 ๓,๕๐๐ กลอง/box(๑๔ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๒๓,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานสี่แสนสองหมื่นสาม

พันหน่ึงรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๔  มีนาคม  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

               diazoxide ๒๕ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๓๖๐๑) จํานวน ๑

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑,๕๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหารอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๗  กุมภาพันธ  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

               limaprost ๕ mcg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๕๒๙๗๖) จํานวน ๓๐๐

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

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑,๕๗๒,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนเจ็ดหมื่นสองพันเการอยบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  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

               gabapentin ๖๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๘๘๗๒๘) จํานวน

๒,๑๐๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet)  ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท โปลิฟารม จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) 

โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนแปดหม่ืนสามพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  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

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

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

ไดแก สภากาชาดไทย (ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นสี่พันบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๗  กุมภาพันธ  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

               ioversol ๖๓๖ mg/๑ mL solution for injection, ๑๐๐ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๗๗๘๐๑๔) จํานวน ๗๐๐ ขวด/bottle(๑๐๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๗  กุมภาพันธ  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

               iobitridol ๖๕.๘๑ g/๑๐๐ mL solution for injection, ๑๐๐ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๘๒๙๑๐๗) จํานวน ๗๐๐ vial(๑๐๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด)

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๘๒๓,๙๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นสามพันเกา

รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๗  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. delta-๙-tetrahydrocannabinol-cannabis extract ๑๓.๑๖ mg/๑ mL oromucosal drops, ๕

mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๑๒๔๐๓๓) จํานวน ๑๐ ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘,๕๕๐.๐๐ บาท 

(แปดพันหารอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. indometacin ๑ mg powder and solvent for solution for injection, ๑ vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๖๔๖๘๘) จํานวน ๑๐ vial ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันหนึ่งรอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  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

               diazoxide ๒๕ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๓๖๐๑) จํานวน ๑

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑,๕๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหารอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๗  กุมภาพันธ  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. sertraline ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๒๒๓๕) จํานวน

๗,๐๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนสี่หม่ืนเกาพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. minoxidil ๕ g/๑๐๐ mL cutaneous solution, ๖๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๑๒๗๒๑) จํานวน ๑๐๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเกาพันบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 (นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. atropine sulfate ๖๐๐ mcg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๐๒๐๖๒) จํานวน ๑,๗๕๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๓๖๒.๕๐ บาท (เกาพันสาม

รอยหกสิบสองบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. efavirenz ๖๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๒๐๒๑๔) จํานวน

๔๐ ขวด/bottle(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

               ๓. 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 ๓,๘๕๒.๐๐ บาท (สามพันแปด

รอยหาสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

   



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

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

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

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นสองพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน 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 ๑๘๐ ขวด/bottle(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก

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

ส้ิน ๗๒,๙๙๕.๔๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันเการอยเกาสิบหาบาทส่ีสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๗๖๖๔) จํานวน ๒,๐๐๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหา

รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๔๑๖๙) จํานวน ๑๕๐ กลอง/box(๑๐ vial(๒๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

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

ส้ิน ๓๒,๓๕๕.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสามรอยหาสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

   



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. 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

               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 เปนเงินท้ังส้ิน ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

-๗๘๕๑๙๕) จํานวน ๒,๔๐๐ ขวด/bottle(๔๕๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗๗,๐๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

-๒๔๙๓๔๒) จํานวน ๖๔๕ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๘๙,๘๖๓.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเกาพัน

แปดรอยหกสิบสามบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

   



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

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

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

ปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙๖,๓๐๐.๐๐ บาท (เกาหมื่นหกพันสามรอยบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. ethyl alcohol ๗๐ mL/๑๐๐ mL cutaneous solution, ๔๕๐ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๖๑๑๓) จํานวน ๔,๐๐๐ ขวด/bottle(๔๕๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๑๑,๒๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสน

หน่ึงหมื่นหน่ึงพันสองรอยแปดสิบบาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น  คาขนสง  คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

               ๓. 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

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

๓,๐๐๐ หลอด/tube(๓๐ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๔๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หม่ืนสามพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

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

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หม่ืนสี่พันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



 

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

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

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๐๕,๙๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาพันเการอยสามสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

จํานวน ๑,๐๐๐ ขวด/bottle(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหาหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. zidovudine ๑๐ mg/๑ mL syrup, ๖๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๑๖๗๔) จํานวน

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

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. amitriptyline hydrochloride ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๒๔๔๗๓๔) จํานวน ๓๐๐ กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๕๐,๐๗๖.๐๐ บาท (หาหมื่นเจ็ดสิบหกบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๕. 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 เปนเงินท้ังสิ้น ๑๗,๒๒๗.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองรอยยี่สิบเจ็ดบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๖. 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

 

  ประกาศ ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

 



(นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. furosemide ๒๐ mg/๒ mL solution for injection/infusion, ๒ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๖๒๓๖๔) จํานวน ๑๒,๕๐๐ ampoule(๒ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖๖,๘๗๕.๐๐ บาท (หกหมื่นหก

พันแปดรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. terbutaline sulfate ๕๐๐ mcg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๑๙๐๕) จํานวน ๑,๗๕๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่

พันเการอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. 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) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. lamivudine ๑๕๐ mg + nevirapine ๒๐๐ mg + zidovudine ๒๕๐ mg film-coated tablet, ๑

tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๗๙๙๖) จํานวน ๑๐๕ ขวด/bottle(๖๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก

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

ส้ิน ๔๕,๘๓๘.๘๐ บาท (สี่หมื่นหาพันแปดรอยสามสิบแปดบาทแปดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

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

๑๒,๐๐๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๔๒๓,๗๒๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนสองหม่ืนสามพันเจ็ดรอยยี่สิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๖. 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 เปนเงินท้ังสิ้น ๓๔๗,๗๕๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๗. prednisolone ๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๗๐๐๗) จํานวน ๕๐๐

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



ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๘๗,๗๙๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยเกาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. fentanyl ๒๕ mcg/๑ hr transdermal patch, ๔.๒ mg patch (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๓๕๓๑๒) จํานวน ๑๕๐ กลอง/box(๕ แผน(๔.๒ มิลลิกรัม/mg)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

(ส่ีหมื่นสองพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

-๕๓๕๕๗๐) จํานวน ๖๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเกาพันบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. 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

               ๔. 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 เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนหกหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคา

ใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

               ๕. midazolam ๕ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๓๓๙๙๓) จํานวน ๖๕๐ กลอง/box(๑๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เกาหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

               ๖. 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 เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๓,๔๕๐.๐๐ บาท (สามพันสี่รอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคา

ใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

               ๗. 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

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 


