
ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               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 เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่รอยสี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(นายยุทธนา เศรษฐนันท)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               flucytosine ๕๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๑๕๖๔๑๗) จํานวน ๑

กลอง/box(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๘,๐๒๕.๐๐ บาท (แปดพันยี่สิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(นายยุทธนา เศรษฐนันท)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               cefixime ๑๐๐ mg/๕ mL powder for oral suspension, ๓๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๙๙๕๙๘) จํานวน ๑๓๐ ขวด/bottle(๓๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๘,๐๘๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันแปด

สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(นายยุทธนา เศรษฐนันท)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               sodium chloride ๓๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๐๑๘๗) จํานวน ๗๐๐

ขวด/bottle(๒๕๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจา

ยอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(นายยุทธนา เศรษฐนันท)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

   



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               Cisatracurium Besylate Inj ๒ mg/ml ๕ml (๕๑.๙๙.๙๙.๙๘ ) จํานวน ๑,๐๐๐ vial ผูไดรับการคัด

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

ส้ิน ๒๐๕,๔๔๐.๐๐ บาท (สองแสนหาพันส่ีรอยส่ีสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(นายยุทธนา เศรษฐนันท)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               diclofenac sodium ๑๐๐ mg prolonged-release capsule, hard, ๑ capsule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๒๓๐๔) จํานวน ๔๐๐ กลอง/box(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยูเนียนเมด

ดิคอล(ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(นายยุทธนา เศรษฐนันท)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

   



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               hyaluronate sodium ๒๐ mg/๒ mL solution for injection, ๒ mL prefilled syr (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๐๔๑๐๔) จํานวน ๙๙ กลอง/box(๓ Prefilled syr(๒ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

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

ส้ิน ๔๙๒,๕๗๔.๕๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นสองพันหารอยเจ็ดสิบสี่บาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(นายยุทธนา เศรษฐนันท)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๓ mL

cartridge (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๒๙๙๒) จํานวน ๑,๒๘๐ กลอง/box(๑๕ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก

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

ส้ิน ๔๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(นายยุทธนา เศรษฐนันท)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา  จํานวน  ๑  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               entacapone ๒๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๙๓๕๗๖) จํานวน

๑๕๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท โอไรออน ฟารมา ไทย จํากัด (ขายปลีก) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๙๒,๗๓๕.๐๐ บาท (ส่ีแสนเกาหมื่นสองพันเจ็ดรอยสามสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(นายยุทธนา เศรษฐนันท)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๓ mL

cartridge (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๒๙๙๒) จํานวน ๑,๒๘๐ กลอง/box(๑๕ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก

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

ส้ิน ๔๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(นายยุทธนา เศรษฐนันท)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

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

-๕๓๓๙๙๓) จํานวน ๕๐๐ กลอง/box(๑๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

               ๒. morphine sulfate ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๐๙๐๔) จํานวน ๑๕

กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยา

เสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๑,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเการอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

-๕๓๕๓๑๒) จํานวน ๙๐ กลอง/box(๕ แผน(๔.๒ มิลลิกรัม/mg)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่น

หาพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(นายยุทธนา เศรษฐนันท)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

   



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               แผนฟลมใสปราศจากเช้ือ ขนาด ๔.๔x๔.๔ cm (๔๒.๒๒.๑๘.๐๓) จํานวน ๘๙ กลอง/box ผูไดรับการคัด

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

ส้ิน ๗๔,๒๗๙.๔๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสองรอยเจ็ดสิบเกาบาทสี่สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(นายยุทธนา เศรษฐนันท)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               Disposable gloves ขนาดเบอร M (Powder Free)(ศรีตรัง)(๔๒.๑๓.๒๒.๐๐ ) จํานวน ๒,๐๘๐

กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แมคคาโปรดักชั่น จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๔๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(นายยุทธนา เศรษฐนันท)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. Spinal Needle ขนาด ๒๕ G ความยาวเข็ม ๓ ๑/๒ นิ้ว (๔๒.๑๔.๒๕.๐๒ ) จํานวน ๗ กลอง/box ผู

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

ส้ิน ๖,๑๗๙.๒๕ บาท (หกพันหน่ึงรอยเจ็ดสิบเกาบาทยี่สิบหาสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

               ๒. High Flux Dialyzer FB-๒๑๐u (๔๒.๑๖.๑๖.๐๑ ) จํานวน ๕๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก

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

ส้ิน ๓๙,๗๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเกาพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(นายยุทธนา เศรษฐนันท)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 


