
ประกาศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               morphine sulfate ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๐๙๐๔) จํานวน ๒๐

กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยา

เสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สองพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  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

               capsaicin ๒๕ mg/๑๐๐ g gel, ๓๕ g tube (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๑๔๕๔๒) จํานวน ๑๕๐

หลอด/tube(๓๕ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท บางกอกดรัก จํากัด (ขายสง)  โดยเสนอราคา เปนเงิน

ท้ังส้ิน ๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่พันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๙  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

               clotrimazole ๑ g/๑๐๐ g cutaneous powder, ๗๕ g bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๙๖๖๓)

จํานวน ๑๐๐ ขวด/bottle(๗๕ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย)

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนแปดรอยบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๑  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

               sodium chloride ๓ g/๑๐๐ mL solution for infusion, ๕๐๐ mL bag (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๙๖๓๓๘๕) จํานวน ๓๖๐ ถุง/bag(๕๐๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โป

รดัคส จํากัด (มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๑,๕๕๖.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหนึ่งพันหารอยหาสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 

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

               filamentous haemagglutinin (FHA) ๕ mcg/๐.๕ mL + recombinant pertussis toxin (rPT) ๕

mcg/๐.๕ mL suspension for injection, ๐.๕ mL prefilled syr (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๒๕๙๔๓) จํานวน

๗๐ กลอง/box(๑ Prefilled syr(๐.๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๙  เมษายน  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

               cefotaxime ๑ g powder for solution for injection/infusion, ๑ vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๙๐๖๕๗๒) จํานวน ๓๐ กลอง/box(๕๐ vial) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๗,๒๘๕.๐๐ บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันสองรอยแปดสิบหาบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  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

               colestyramine ๔ g oral powder, ๔ g sachet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๑๓๕๓) จํานวน ๕๐

กลอง/box(๕๐ ซอง/sachet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙,๙๙๕.๕๐ บาท (สี่หมื่นเกาพันเการอยเกา

สิบหาบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๒  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

               ketorolac tromethamine ๓๐ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๘๙๓๑๖) จํานวน ๗๐ กลอง/box(๑๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก 

บริษัท  อเมริกัน  ไตหวัน  ไบโอฟารม จํากัด (ขายสง,ขายปลีก)  โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖๙,๖๕๗.๐๐ บาท 

(หกหมื่นเกาพันหกรอยหาสิบเจ็ดบาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น  คาขนสง  คาจดทะเบียน  และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ   วันท่ี  ๑๑  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

               diphtheria toxoid ๒ Lf/๐.๕ mL + tetanus toxoid ๗.๕ Lf/๐.๕ mL suspension for injection,

๐.๕ mL ampoule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๗๙๑๗๘) จํานวน ๒๕๐ กลอง/box(๑๐ ampoule(๐.๕

มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

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

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๒  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

               insulin glargine ๑๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๑ mL cartridge (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๙๙๓๐๑๕) จํานวน ๖๐ กลอง/box(๑๕ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอิน

ดัสตร้ี จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาหมื่น

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๕  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

               edoxaban ๖๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๐๗๑๒๖) จํานวน

๗๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๘๖,๖๕๐.๘๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหกรอยหาสิบบาทแปดสิบสตางค) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๒  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

               candesartan cilexetil ๑๖ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๑๐๔๑) จํานวน

๑,๒๕๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๘๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๗  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

               hydralazine hydrochloride ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๗๓๓๔๑๓) จํานวน ๑,๐๖๐ กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

(ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๙๘,๒๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนแปดพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๑  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. limaprost ๕ mcg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๕๒๙๗๖) จํานวน ๓๐

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

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๖๘,๕๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนแปดพันหารอยยี่สิบหาบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. betamethasone ๕๐ mg/๑๐๐ g + calcipotriol ๕ mg/๑๐๐ g gel, ๑๕ g bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๐๑๐๘๑) จํานวน ๕๐ ขวด/bottle(๑๕ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๘๒๐.๐๐ บาท (สองหมื่น

เจ็ดพันแปดรอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๕  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. desvenlafaxine ๕๐ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๔๑๗๗๙๔) จํานวน ๓๐๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๐๖,๓๘๖.๐๐ บาท (ส่ีแสนหกพันสามรอยแปดสิบหก

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. Multienzymes Acid Preparations (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๑๔๔๓๗) จํานวน ๑๐

ขวด/bottle(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔,๘๕๗.๘๐ บาท (ส่ีพันแปดรอยหาสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  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. venlafaxine ๗๕ mg prolonged-release capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๓๒๐๖๔๑) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๒๘ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๔,๐๓๕.๐๐ บาท (หาหมื่นสี่พันสามสิบหาบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. tamsulosin hydrochloride ๔๐๐ mcg prolonged-release tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๕๖๑๒๐) จํานวน ๑๐๘ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๖,๕๗๘.๘๐ บาท (สองหมื่นหกพันหารอยเจ็ดสิบ

แปดบาทแปดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. dydrogesterone ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙๙๙ -๓๑๙๑๙๕)

จํานวน ๕๐ กลอง/box(๒๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๕,๑๙๔.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันหนึ่งรอยเกาสิบสี่บาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๗  มีนาคม  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. fentanyl ๒๕ mcg/๑ hr transdermal patch, ๔.๒ mg patch (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๓๕๓๑๒) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๕ แผน(๔.๒ มิลลิกรัม/mg)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น  ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

(สองหมื่นแปดพันบาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

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

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๓๕๙๗๖) จํานวน ๑๓๐ กลอง/box(๑๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง)  โดยเสนอราคา  เปนเงิน

ท้ังส้ิน ๘,๔๕๐.๐๐ บาท (แปดพันสี่รอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

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

-๔๓๑๐๓๓) จํานวน ๘๐ กลอง/box(๒๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑  เมษายน  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

               ๓๐% Trisodium citrate ๕ ml./vial(๔๒.๒๘.๑๖.๐๕ ) จํานวน ๔๐ vial ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

(หาพันสองรอยบาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๒  เมษายน  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

               Jackson Tracheostomy Tube No.๔ (๘.๐ mm) regular (๔๒.๒๗.๑๙.๐๔ ) จํานวน ๑๐ Sets

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

ส้ิน ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๗  เมษายน  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

               N.G.Tube No.๑๖( (๔๒.๒๙.๓๕.๐๐ ) จํานวน ๑๑๐ กลอง/box  ผูไดรับการคัดเลือก  ไดแก หางหุน

สวนจํากัด ป. เวชชูปกรณ (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๔๑,๒๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสน

ส่ีหมื่นหน่ึงพันสองรอยสี่สิบบาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น  คาขนสง  คาจดทะเบียน  และคาใชจายอื่นๆ

ท้ังปวง

 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางสาวพรณรีย  ทัศยาพันธุ)

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  ฝายการแพทย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

   


