
 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               propylthiouracil ๕๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๐๐๕๘๙) จํานวน ๒๐ 

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔,๖๐๐.๐๐ บาท (ส่ีพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๕  มกราคม  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 

               ascorbic acid ๗๕ mg + calcium carbonate ๒๕๐ mg + calcium pantothenate ๕ mg + 

colecalciferol ๔๐๐ iu + copper sulfate ๔๐๐ mcg + cyanocobalamin ๒ mcg + ferrous fumarate ๑๕๐ 

mg + folic acid ๒๕๐ mcg + mag จํานวน ๗๐ ขวด/bottle(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ชู

มิตร 1967 จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖๙,๙๓๔.๒๐ บาท (หกหมื่นเกาพันเการอยสามสิบ

ส่ีบาทยี่สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๕  มกราคม  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 

               carvedilol ๒๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๒๓๑๖) จํานวน ๑,๐๐๐ 

กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๕๘,๓๓๐.๐๐ บาท (สี่แสนหาหมื่นแปดพัน

สามรอยสามสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๔  มกราคม  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. fexofenadine hydrochloride ๑๘๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๙๗๔๓๘๑) จํานวน ๑,๕๐๐ กลอง/box(๑๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งรอยบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. povidone iodine ๗.๕ g/๑๐๐ mL cutaneous solution, ๕ L gallon (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๘๗๑๔๓๐) จํานวน ๒๔ แกลลอน/gallon(๕ ลิตร/litre) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๗,๒๐๕.๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองรอยหาบาทหก

สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑  เมษายน  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. อาหารทารกสูตรปราศจากนํ้าตาลแลคโตส (๕๐.๑๙.๓๐.๐๑ ) จํานวน ๑๐ PACK ผูไดรับการคัดเลือก

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

ส้ิน ๑๖,๖๙๒.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

               ๒. blood group antibody D ๗๕๐ iu/๑ mL solution for injection in pre-filled syringe, ๒ mL

prefilled syr (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๗๙๘๐๔๔) จํานวน ๑๑ Syringe ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอส

เอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖๒,๙๖๙.๕๐ บาท (หก

หมื่นสองพันเการอยหกสิบเกาบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจา

ยอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  มีนาคม  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. carvedilol ๖.๒๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๒๓๖๓) จํานวน ๒,๓๓๐

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๙๘,๖๒๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหม่ืนแปดพันหกรอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

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

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

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๕  มีนาคม  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

               medroxyprogesterone acetate ๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๖๓๐๒)

จํานวน ๑๕ ขวด/bottle(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด พัด แอนด พิน (ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๐,๒๕๕.๙๕ บาท (หนึ่งหม่ืนสองรอยหาสิบหาบาทเกาสิบหาสตางค)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑  เมษายน  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

               levocetirizine dihydrochloride ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๒๐๐๖๕๙) จํานวน ๒๔๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗๖,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนหกพันแปดรอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑  เมษายน  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

               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) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๘  มีนาคม  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

               dextrose ๓.๓๗๕ g/๕.๕ g + potassium chloride ๓๗๕ mg/๕.๕ g + sodium chloride ๖๕๐

mg/๕.๕ g + sodium citrate dihydrate ๗๒๕ mg/๕.๕ g powder for oral solution, ๕.๕ g sachet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๔๓๐๙) จํานวน ๒,๕๐๐ กลอง/box(๕๐ ซอง/sachet(๕.๕ กรัม/g)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด (สงออก,ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๔๐,๗๕๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่

หมื่นเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๑  มีนาคม  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

               paracetamol ๕๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๗๑๔๕) จํานวน ๑,๐๐๐

กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา

เปนเงินทั้งส้ิน ๓๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๑  มีนาคม  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

               vortioxetine ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๖๒๕๖๔) จํานวน

๓๐๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด (สงออก,ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๙๖,๑๑๔.๐๐ บาท (สามแสนเกาหมื่นหกพันหนึ่งรอยสิบส่ีบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๖  มีนาคม 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

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

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๐๔๑๐๔) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๓ Prefilled syr(๒ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

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

ส้ิน ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นเจ็ดพันหารอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ผลิตภัณฑขจัดคราบไขมันและทําความสะอาดทั่วไป สําหรับใชกับเครื่องลางตัวกรองไตเทียม

(๔๗.๑๓.๑๘.๐๐ ) จํานวน ๖ แกลลอน/gallon ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เมดิทอป จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาพันบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๕  มีนาคม  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 

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

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๒๖๑๔๓) จํานวน ๖๐ ampoule(๑๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ด

รอยส่ีสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๗  มีนาคม  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 

               GLYCERINE ๔๕๐ GM (๕๑.๙๙.๙๙.๙๘ ) จํานวน ๒๐ ขวด/bottle ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการ

เภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๘๒.๐๐ บาท (สองพันเจ็ด

รอยแปดสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  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 

               dexamethasone ๕๐๐ mcg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๕๖๕๙๐) จํานวน ๔๐ 

ขวด/bottle(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด (ขายสง) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔,๗๙๓.๖๐ บาท (ส่ีพันเจ็ดรอยเกาสิบสามบาทหกสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  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 

               dexamethasone ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL + neomycin sulfate ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL ear/eye drops, 

solution, ๔ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๐๙๗๘) จํานวน ๒๙ กลอง/box(๑๒ ขวด/bottle(๔ 

มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๕,๕๓๖.๖๘ บาท  (หาพันหารอยสามสิบหกบาทหกสิบแปดสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  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 

               propylthiouracil ๕๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๐๐๕๘๙) จํานวน ๓๐ 

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

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๙๐๐.๐๐ บาท (หกพันเการอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  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 

               diltiazem hydrochloride ๓๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๒๖๒๒) จํานวน 

๒๕๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๘,๑๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งรอย

เกาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๗  มกราคม  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 

               antazoline hydrochloride ๕๐ mg/๑๐๐ mL + tetryzoline hydrochloride ๔๐ mg/๑๐๐ mL 

eye drops, solution, ๕ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๘๙๑๘) จํานวน ๑,๗๐๔ ขวด/bottle(๕ 

มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๘,๒๓๒.๘๐ บาท (หน่ึงหมื่นแปดพันสองรอยสามสิบสองบาทแปดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๘  มีนาคม  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 

               flupentixol ๕๐๐ mcg + melitracen ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๐๕๗๑๓) จํานวน ๖๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยูเนียนเมดดิ

คอล(ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๑,๙๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเการอยบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  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 

               multivitamins coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๖๗๕๑) จํานวน ๑๐๐ 

ขวด/bottle(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา 

เปนเงินทั้งส้ิน ๒๓,๕๔๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันหารอยส่ีสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๕  มกราคม  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 

               mianserin ๓๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๖๘๐๘๔) จํานวน ๑๐ 

กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๔,๕๒๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสี่พันหารอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๗  มกราคม  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 

               cloxacillin ๑ g powder for solution for injection, ๑ vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๕๔๔๐๑) 

จํานวน ๓๐ กลอง/box(๕๐ vial) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เยนเนอรราลดรั๊กสเฮาส จํากัด (ขายสง,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๑  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 

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

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

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

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม  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. calcitonin ๒๐๐ iu/๑ dose nasal spray, solution, ๒๘ dose bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๕๒๘๐๐๖) จํานวน ๒๐ ขวด/bottle(๒๘ dose) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด 

(ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๙,๙๖๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเกาพันเการอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. oxymetazoline hydrochloride ๒๕ mg/๑๐๐ mL nasal drops, solution, ๑๐ mL bottle 

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๗๕๙๔) จํานวน ๓๖๐ ขวด/bottle(๑๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท 

เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๖๓๐.๐๐ บาท (เกาพันหกรอยสามสิบบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๗  มีนาคม  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 

               furosemide ๒๕๐ mg/๒๕ mL solution for injection, ๒๕ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๕๖๒๔๑๒) จํานวน ๑,๒๐๐ vial(๒๕ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนแปดพันบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๑  มีนาคม  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 

               tranexamic acid ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) ๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๐๘๘๓) จํานวน 

๒๐๐ ขวด/bottle(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล เฮลทแคร จํากัด 

(ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๖๒,๐๖๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑  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 

               water solution for injection, ๑๐ mL unit dose (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๑๓๖๗) จํานวน 

๖๐๐ กลอง/box(๕๐ หนวย/unit(๑๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซ ี

(ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๘  มกราคม  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 

               aescin ๒๐ mg gastro-resistant tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๒๕๓๒๕) จํานวน 

๑๕๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหการโอสถ (1996) จํากัด (ขายสง) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗๗,๘๔๒.๕๐ บาท (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยส่ีสิบสองบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  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 

               trazodone ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๕๘๔๔๔) จํานวน 

๑๑๐ กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ฟารมีนา จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงิน 

ท้ังส้ิน ๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๑  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 

               dextrose ๓.๓๗๕ g/๕.๕ g + potassium chloride ๓๗๕ mg/๕.๕ g + sodium chloride ๖๕๐ 

mg/๕.๕ g + sodium citrate dihydrate ๗๒๕ mg/๕.๕ g powder for oral solution, ๕.๕ g sachet (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๔๓๐๙) จํานวน ๑,๓๐๐ กลอง/box(๕๐ ซอง/sachet(๕.๕ กรัม/g)) ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด (สงออก,ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๒๕,๑๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสน

สองหมื่นหาพันหน่ึงรอยเกาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ 

ท้ังปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  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 

               acetylcysteine ๑๐๐ mg/๕ g granules for oral solution, ๕ g sachet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๙๖๒๖๗๐) จํานวน ๒,๕๐๐ กลอง/box(๕๐ ซอง/sachet(๕ กรัม/g)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว 

จํากัด (สงออก,ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๓๓,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดรอย

หาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๘  มกราคม  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 

               methotrexate ๒.๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๖๒๓๕๒) จํานวน 

๔๐๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๖๙,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนเกาพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑  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 

               baclofen ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๔๘๔๘๘) จํานวน ๖๐๐ 

กลอง/box(๒๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๑๑,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๘  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 

               tramadol hydrochloride ๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๖๔๖๖๒) 

จํานวน ๗๐๐ กลอง/box(๕๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท จรูญเภสัช จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๓  มีนาคม  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 

               rabies immunoglobulin (horse) ๑๐๐๐ iu/๕ mL solution for injection, ๕ mL vial (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๒๖๖๖) จํานวน ๔๐ กลอง/box(๑๐ vial(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท 

ไบโอจีนีเทค จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๓  มีนาคม  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 

               amino acids ๖๐ g/๑.๕ L + dextrose ๒๔๐ g/๑.๕ L + lipids ๖๐ g/๑.๕ L emulsion for 

infusion, ๑.๕ L bag (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๐๐๓๕๓) จํานวน ๑๕๐ ถุง/bag(๑.๕ ลิตร/litre) ผูไดรับการคัด

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

ส้ิน ๒๒๔,๐๕๘.๐๐ บาท (สองแสนสองหม่ืนสี่พันหาสิบแปดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  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 

               enalapril maleate ๒๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๖๔๔๔) จํานวน ๖,๒๐๐ 

กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  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 

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

๑,๖๗๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท โปลิฟารม จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๘๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหม่ืนสี่พันหนึ่งรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม  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 

               manidipine hydrochloride ๒๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๖๒๕๙) จํานวน 

๓,๙๐๖ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙๒,๑๕๖.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นสองพัน

หน่ึงรอยหาสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๐  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 

               fenoterol hydrobromide ๕๐ mcg/๑ dose + ipratropium bromide ๒๐ mcg/๑ dose 

pressurised inhalation, solution, ๒๐๐ dose actuation (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๒๒๙๘๔) จํานวน ๒,๖๐๐ 

กลอง/box(๒๐๐ dose) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด พัด แอนด พิน (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๙๒,๔๑๔.๐๐ บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนสองพันสี่รอยสิบสี่บาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น 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 

               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) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม  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 

               pitavastatin calcium ๒ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๘๑๖๘) 

จํานวน ๓๓๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๙๔,๓๔๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนสี่พันสามรอยสี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  มีนาคม  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 

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

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๐๔๑๐๔) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๓ Prefilled syr(๒ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก 

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

ส้ิน ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นเจ็ดพันหารอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๗  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 

               pantoprazole ๔๐ mg gastro-resistant tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๖๒๓๘) 

จํานวน ๘๕๕ กลอง/box(๑๔ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๙๗,๖๗๘.๔๐ บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันหกรอยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบ

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๓  มีนาคม 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 

               ezetimibe ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๘๕๑๑๕) จํานวน ๑,๐๓๕ 

กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด พัด แอนด พิน (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๙๘,๓๕๒.๕๐ บาท (ส่ีแสนเกาหมื่นแปดพันสามรอยหาสิบสองบาทหาสิบสตางค) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๖  มกราคม  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 

               omeprazole ๔๐ mg powder for solution for injection, ๑ vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๒๐๗๕๔๓) จํานวน ๘,๙๐๐ กลอง/box(๑ vial) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด 

(ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙๘,๔๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนแปดพันสี่รอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๗  มกราคม  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 

               dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + sodium chloride ๔๕๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L bag 

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๘๒๘๙) จํานวน ๑๖,๓๕๐ ขวด/bottle(๑ ลิตร/litre) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท 

เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด (สงออก,ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๔๙๘,๖๗๕.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นแปดพันหกรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  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 

               tranexamic acid ๕๐ mg/๑ mL solution for injection, ๕ mL ampoule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

- ๖๗๕๓๙๖) จํานวน ๓๘๐ กลอง/box(๕๐ ampoule(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค 

ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙๙,๑๐๓.๔๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นเกาพัน

หน่ึงรอยสามบาทสี่สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๙  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 

               calcium carbonate ๑ g film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๓๑๕๔) 

จํานวน ๒,๑๔๐ กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท จรูญเภสัช จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙๙,๓๙๐.๔๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นเกาพันสามรอยเกาสิบบาทสี่สิบ

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Disposable gloves S (Powder Free)(ศรีตรัง)(๔๒.๑๓.๒๒.๐๐ ) จํานวน ๓,๓๓๐ กลอง/box ผูไดรับ

การคัดเลือก ไดแก บริษัท แมคคาโปรดักชั่น จํากัด (ขายสง)  โดยเสนอราคา  เปนเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๕๐๐.๐๐  บาท  

(ส่ีแสนเกาหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ 

ท้ังปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  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 

               SEBO SHAMPOO ๘๐ ml (๕๓.๑๓.๑๖.๒๘ ) จํานวน ๑๐๐ ขวด/bottle ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท แฮรแอนดสกิน เอ็กซเพิรท จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหน่ึงพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่   ๓๑  มกราคม  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. methylphenidate hydrochloride ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๔๓๑๐๓๓) จํานวน ๓๐ กลอง/box(๒๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. alprazolam ๕๐๐ mcg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๓๑๕๐) จํานวน ๗๖๗ 

กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยา

เสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๔๙,๘๕๕.๐๐ บาท (ส่ีหมื่นเกาพันแปดรอยหาสิบหาบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๗  มกราคม  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. amiodarone hydrochloride ๑๕๐ mg/๓ mL concentrate for solution for 

injection/infusion, ๓ mL ampoule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๑๙๔๕๓) จํานวน ๓๖๐ กลอง/box(๕ 

ampoule(๓ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี (ขายสง) โดยเสนอราคา 

เปนเงินทั้งส้ิน ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสามหม่ืนหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. hydrocortisone ๑๐๐ mg powder for solution for injection, ๑ vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๘๔๙๒๙๕) จํานวน ๕๕ กลอง/box(๑๐ vial) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซ ี

(ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม  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. trimetazidine dihydrochloride ๓๕ mg modified-release tablet, ๑ tablet (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๖๘๔๕๒) จํานวน ๓๐๐ กลอง/box(๖๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหการโอสถ 

(1996) จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๘๐,๘๙๒.๐๐ บาท (แปดหม่ืนแปดรอยเกาสิบสองบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. benserazide ๕๐ mg + levodopa ๒๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๓๕๙๔๑๓) จํานวน ๑๒๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหการโอสถ (1996) จํากัด 

(ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๙๙,๓๘๑.๖๐ บาท (เกาหมื่นเกาพันสามรอยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค) 

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ   วันท่ี  ๒๔  มกราคม  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. sodium chloride ๔๕๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L bag (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๗๓๑๑๘๒) จํานวน ๑,๐๐๐ ขวด/bottle(๑ ลิตร/litre) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด 

(ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. calcium chloride ๒๐ mg/๑๐๐ mL + potassium chloride ๓๐ mg/๑๐๐ mL + sodium 

chloride ๖๐๐ mg/๑๐๐ mL + sodium lactate ๓๑๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L bag (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๐๗๘๐๔) จํานวน ๗,๕๐๐ ขวด/bottle(๑ ลิตร/litre) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท 

วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหาพัน

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ  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. aciclovir ๘๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๐๙๖๓) จํานวน ๓๐๐ 

กลอง/box(๓๕ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗๒,๒๒๕.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนสองพันสองรอยยี่สิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. lansoprazole ๓๐ mg powder for solution for injection, ๑ vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๒๐๕๙๔๑) จํานวน ๔๐๐ กลอง/box(๑ vial) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗๖,๑๘๔.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนหกพันหนึ่งรอยแปดสิบสี่บาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๓. Menthol, Pine Needle Oil, Orange Oil, Wintergreen Oil, Bergamot Oil, Lemon Oil, 

Lavender Oil, Terpineol, Terpenyl Acetate (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๓๐๔๔๐) จํานวน ๑๐๐ ขวด/bottle(๑๕๐ 

มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา 

เปนเงินทั้งส้ิน ๒๐,๙๗๒.๐๐ บาท (สองหมื่นเการอยเจ็ดสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ  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. pseudoephedrine hydrochloride ๖๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๔๐๑๕) จํานวน ๒๔ กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

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

-๗๖๗๓๔๘) จํานวน ๑,๒๘๐ กลอง/box(๑๐ ampoule(๒ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๒๐๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

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

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

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

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  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. ropinirole ๒ mg prolonged-release tablet, ๒ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๒๕๔๑๓) 

จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๙,๙๖๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเกาพันเการอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. fish oil ๓ g/๑๐๐ mL + medium chain triglycerides ๖ g/๑๐๐ mL + olive oil ๕ g/๑๐๐ 

mL + soya oil ๖ g/๑๐๐ mL emulsion for infusion, ๑๐๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๓๔๗๘๑) 

จํานวน ๑๕๐ ขวด/bottle(๑๐๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๗,๖๖๘.๕๐ บาท (ส่ีหมื่นเจ็ดพันหกรอยหกสิบแปดบาทหาสิบสตางค) 

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๓. sirolimus ๑ mg coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๘๖๗๘) จํานวน ๑๖ 

กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๒๕,๑๘๑.๔๔ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหาพันหนึ่งรอยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๔. dibasic potassium phosphate ๘.๗ g/๑๐๐ mL solution for infusion, ๒๐ mL ampoule 

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๓๐๑๑๒) จํานวน ๓๐๐ หลอด/tube(๒๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท 

ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๗,๙๗๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน

เการอยเจ็ดสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  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. mannitol ๒๐ g/๑๐๐ mL solution for infusion, ๒๕๐ mL bag (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๕๒๙๙๒๔) จํานวน ๒๐๐ ขวด/bottle(๒๕๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี ่

(อํานวยเภสัช) จํากัด (สงออก,ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. water irrigation solution, ๑ L bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๗๙๙๐๖) จํานวน ๖,๘๕๐ 

ขวด/bottle(๑ ลิตร/litre) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๘๔,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเการอยหาสิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๓. dextrose ๕๐ g/๑๐๐ mL solution for injection, ๒๐ mL ampoule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๕๕๗๘๑๕) จํานวน ๑๖๐ กลอง/box(๒๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี ่

(อํานวยเภสัช) จํากัด (สงออก,ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๐,๐๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดสิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๔. dextrose ๕ g/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L bag (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๘๕๔๖) 

จํานวน ๑,๐๐๐ ขวด/bottle(๑ ลิตร/litre) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) 

จํากัด (สงออก,ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๐,๔๘๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่รอยแปดสิบบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๗  มีนาคม  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. misoprostol ๒๐๐ mcg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๖๖๕๔) จํานวน ๓๐ 

กลอง/box(๑๔๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๖,๙๔๗.๑๐ บาท (สามหม่ืนหกพันเการอยส่ีสิบเจ็ดบาทสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. amino acids ๖๐ g/๑.๕ L + dextrose ๒๔๐ g/๑.๕ L + lipids ๖๐ g/๑.๕ L emulsion for 

infusion, ๑.๕ L bag (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๐๐๓๕๓) จํานวน ๑๐๐ ถุง/bag(๑.๕ ลิตร/litre) ผูไดรับการคัด

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

ส้ิน ๑๔๙,๓๗๒.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นเกาพันสามรอยเจ็ดสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง 

               ๓. timolol ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL + travoprost ๔ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๒.๕ mL 

bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๒๙๒๖) จํานวน ๓๕๐ กลอง/box(๒.๕ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙๔,๓๗๔.๐๐ บาท (เกา

หมื่นส่ีพันสามรอยเจ็ดสิบสี่บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวง 

               ๔. repaglinide ๒ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๙๕๑๗๒) จํานวน ๓๐๐ 

กลอง/box(๙๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๘๙,๒๓๑.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเกาพันสองรอยสามสิบเอ็ดบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ถุงมือยางธรรมชาติ ปราศจากเช้ือสําหรับการศัลยกรรม ชนิดไมมีแปง size ๗.๕ (๔๒.๑๓.๒๒.๐๕ ) 

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

เปนเงินทั้งส้ิน ๑๓๑,๒๕๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสามหม่ืนหนึ่งพันสองรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ๑. Jackson Tracheostomy Tube No.๗ (๑๑.๐ mm) regular (๔๒.๒๗.๑๙.๐๔ ) จํานวน ๓๐ Sets 

ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หจก.สุวรรณชาติ อินเตอรเนชั่นแนล (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

               ๒. Jackson Tracheostomy Tube No.๖ (๑๐.๐ mm) regular (๔๒.๒๗.๑๙.๐๔ ) จํานวน ๒๐ Sets 

ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หจก.สุวรรณชาติ อินเตอรเนชั่นแนล (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               MEDICATED PARAFFIN GAUZE ๑๕ cm x ๒๐ cm (๔๒.๓๑.๑๕.๑๔ ) จํานวน ๒๐๐ กลอง/box ผูได

รับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๖๒,๐๖๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               สําลีกอน ขนาด ๐.๓๕ กรัม (๔๒.๑๔.๑๕.๐๐ ) จํานวน ๑,๕๐๐ PACK ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท 

ไทยกอส จํากัด (ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ถุงมือยางธรรมชาติ ปราศจากเช้ือสําหรับการศัลยกรรม ชนิดไมมีแปง size ๖.๕ (๔๒.๑๓.๒๒.๐๕ ) 

จํานวน ๓๕๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) (ขายสง) โดยเสนอราคา 

เปนเงินทั้งส้ิน ๓๐๖,๒๕๐.๐๐ บาท (สามแสนหกพันสองรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 



 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ๑. Endotracheal tubes with Cuff เบอร ๕ (๔๒.๒๗.๑๙.๐๓) จํานวน ๕๐ Set ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท เจ เอส วิช่ัน จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๓,๑๐๗.๕๐ บาท (หน่ึงหมื่นสามพันหนึ่งรอยเจ็ดบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๒. Endotracheal tubes with Cuff เบอร ๕.๕ (๔๒.๒๗.๑๙.๐๓) จํานวน ๔๐ Set ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท เจ เอส วิช่ัน จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๐,๔๘๖.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นสี่รอยแปดสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

               ๓. Endotracheal tubes with Cuff เบอร ๖ (๔๒.๒๗.๑๙.๐๓) จํานวน ๒๐ Set ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท เจ เอส วิช่ัน จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๕,๒๔๓.๐๐ บาท (หาพันสองรอยสี่สิบสามบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๔. Endotracheal tubes with Cuff เบอร ๖.๕ (๔๒.๒๗.๑๙.๐๓) จํานวน ๔๐ Set ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท เจ เอส วิช่ัน จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๐,๔๘๖.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นสี่รอยแปดสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 



 

 


