
ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ายาและวัสดุทางหองปฏิบัติการ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อนํ้ายาและวัสดุทางหองปฏิบัติการ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ชุดตรวจ Covid๑๙ Ab Test ๒๕ จํานวน ๑๐ Kit ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัทเอ็มพี เมดกรุป จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๕

   

   

 

(นางอัมพร เกียรติปานอภิกุล) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ายาและวัสดุทางหองปฏิบัติการ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อนํ้ายาและวัสดุทางหองปฏิบัติการ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ๑. ๕% Shepp Blood Agar Plates (๑๐ plates/pack) จํานวน ๒,๒๐๐ PACK ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท โปรเฟสชั่นแนลนาโนเมด จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๒๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหม่ืนหกพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๒. Mueller Blood Agar Plates (๑๐ plates/pack) จํานวน ๑๕๐ PACK ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท โปรเฟสชั่นแนลนาโนเมด จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๓. Alkaline Peptone Water (๕๐ Tube/box) จํานวน ๒๔ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท โปรเฟสชั่นแนลนาโนเมด จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนสี่พันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๔. Buffered Peptone Water (๕๐ Tube/box) จํานวน ๒๔ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท โปรเฟสชั่นแนลนาโนเมด จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนสี่พันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๕. Urease Test Agar (๕๐ tube/box) จํานวน ๑๒๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท โปร

เฟสช่ันแนลนาโนเมด จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสอง

พันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๖. Spore test (๑๐๐ box) Mesa labs จํานวน ๑๒ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท โปร

เฟสช่ันแนลนาโนเมด จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาหมื่นบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๕

 
 

 

   

 

(นางอัมพร เกียรติปานอภิกุล) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ายาและวัสดุทางหองปฏิบัติการ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อนํ้ายาและวัสดุทางหองปฏิบัติการ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ชุดตรวจ hs-CRP ๒๕t/box (Finecare) จํานวน ๑๘๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท

เฟรมเมอร จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นหา

พันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๕

   

   

 

(นางอัมพร เกียรติปานอภิกุล) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราขการกรุงเทพมหานคร



ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ายาและวัสดุทางหองปฏิบัติการ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อนํ้ายาและวัสดุทางหองปฏิบัติการ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               สติ๊กเกอรไดเรคเทอรมอล จํานวน ๑,๐๐๐ มวน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แพลททิน่ัม อินเตอร

พร้ิน แอนด ซัพพลาย จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๕

   

   

 

(นางอัมพร เกียรติปานอภิกุล) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

ปฏิบัติราชการแทนผุวาราชการกรุงเทพมหานคร



ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ายาและวัสดุทางหองปฏิบัติการ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อนํ้ายาและวัสดุทางหองปฏิบัติการ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ๑. Stuart Transport Medium ๑๐๐/PK จํานวน ๒๔ PACK ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ควอลิ

ฟาย อินเตอรเทค จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนสี่พันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๒. Cary Blair Transport Medium ๑๐๐/pk จํานวน ๑๕ PACK ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ควอ

ลิฟาย อินเตอรเทค จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ

ทั้งปวง 

               ๓. Blue Container ๔๐ ml with spoon ๑๐๐๐/pk จํานวน ๔ PACK ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ควอลิฟาย อินเตอรเทค จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หกพันส่ีรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจา

ยอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๕

   

   

 

(นางอัมพร เกียรติปานอภิกุล) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณทางหองปฏิบัติการจํานวน จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณทางหองปฏิบัติการจํานวน จํานวน ๑ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน 

               สายรัดแขนเจาะเลือด (VACUETTE TORNIQUET) จํานวน ๕๐ เสน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท

กรุงเทพอินเตอรโปรดักส จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพัน

หาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๕

   

   

 

(นางอัมพร เกียรติปานอภิกุล) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ายาและวัสดุทางหองปฏิบัติการ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร ไดมีโครงการ ซื้อนํ้ายาและวัสดุทางหองปฏิบัติการ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ๑. MERCK Kovacs Indole Reagent ๑๐๐ ml จํานวน ๖ ขวด/bottle ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๒. DELTALABLoop ๑ ul Sterile Green ๕๐x๑๐ pcs จํานวน ๒๔ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๓. VTECHUrine Container ๖๐ ml Red Cap Sterile จํานวน ๑๕ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๓๙,๗๕๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง 

               ๔. NEW LEAF Transfer Pipette ๑ml Sterile ๕๐๐ pcs จํานวน ๖ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคา

ใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๕

   

   

 

(นางอัมพร เกียรติปานอภิกุล) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร


