
ลําดับที� งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง วงเงินที�จัดซื�อหรือ

จัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง

(บาท)

วิธีซื�อหรือจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคาและ

ราคาที�เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก

โดยสรุป

1 AC PERFORMA STRIP 42,550.00           42,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) ราคาที�

เสนอ 40,125 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย)

มีผู้เสนอรายเดียว

ราคาไม่เกินราคา

กลาง

2

HbA1C Reagent Kit 

for H9

57,748.80           57,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน 

จํากัด ราคาที�เสนอ 

57600 บาท

บริษัท ไบโอเซน จํากัด มีผู้เสนอรายเดียว

ราคาไม่เกินราคา

กลาง

Glycohemoglobin test 

kit for A1C EZ 2.0

3,155.00             3,155.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน 

จํากัด ราคาที�เสนอ 

3100 บาท

บริษัท ไบโอเซน จํากัด มีผู้เสนอรายเดียว

ราคาไม่เกินราคา

กลาง

3

Matrix AHG 

(Coombs)Test Card 24 

Cards 9,434.88             94,348.88 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไดแอ็

กนอสติก จํากัด ราคา

ที�เสนอ 10000 บาท

บริษัท ไทยแอ็กนอ

สติก จํากัด

มีผู้เสนอรายเดียว

ราคาไม่เกินราคา

กลาง

DIRUI Urine Strip H10 

for H 500

10,990.00           10,990.00 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไดแอ็

กนอสติก จํากัด ราคา

ที�เสนอ 9216 บาท

บริษัท ไทยแอ็กนอ

สติก จํากัด

มีผู้เสนอรายเดียว

ราคาไม่เกินราคา

กลาง
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4 ROCHE CARDIAC 

POC TROPONIN T

17,976.00           17,580.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ดรัก เทสท์ติ�ง

(สํานักงานใหญ่) 

ราคาที�เสนอ 17976 

บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดรัก

 เทสท์ติ�ง (สํานักงาน

ใหญ)่

มีผู้เสนอรายเดียว

5

RF Latex Test Kit 100 

test

2,548.00             2,548.00   

เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ 

แอ๊ดวานซ์ จํากัด 

ราคาที�เสนอ 900 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ 

แอ๊ดวานซ์ จํากัด

มีผู้เสนอรายเดียว

ราคาไม่เกินราคา

กลาง

KKU DCIP 100 tests

1,600.00             1,600.00   

เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ 

แอ๊ดวานซ์ จํากัด 

ราคาที�เสนอ 1600 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ 

แอ๊ดวานซ์ จํากัด

มีผู้เสนอรายเดียว

ราคาไม่เกินราคา

กลาง

Cover Glass 22x22 mm 

5x200 pcs

3,615.00             3,615.00   

เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ 

แอ๊ดวานซ์ จํากัด 

ราคาที�เสนอ 3400 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ 

แอ๊ดวานซ์ จํากัด

มีผู้เสนอรายเดียว

ราคาไม่เกินราคา

กลาง

Sigillum Wax 10 pcs

7,000.00             7,000.00   

เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ 

แอ๊ดวานซ์ จํากัด 

ราคาที�เสนอ 7000 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ 

แอ๊ดวานซ์ จํากัด

มีผู้เสนอรายเดียว

ราคาไม่เกินราคา

กลาง

Gram Decolorizer 450 

ml

500.00                500.00      

เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ 

แอ๊ดวานซ์ จํากัด 

ราคาที�เสนอ 500 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ 

แอ๊ดวานซ์ จํากัด

มีผู้เสนอรายเดียว

ราคาไม่เกินราคา

กลาง



K3 EDTA Non Vac 

Tube 3 ml 100 pcs

1,570.00             1,570.00   

เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ 

แอ๊ดวานซ์ จํากัด 

ราคาที�เสนอ1550 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ 

แอ๊ดวานซ์ จํากัด

มีผู้เสนอรายเดียว

ราคาไม่เกินราคา

กลาง

Serum Clot Activator 

Non Vac Tube 4 ml 

100 pcs 1,800.00             1,800.00   

เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ 

แอ๊ดวานซ์ จํากัด 

ราคาที�เสนอ 1500 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ 

แอ๊ดวานซ์ จํากัด

มีผู้เสนอรายเดียว

ราคาไม่เกินราคา

กลาง

3.8 %Sodium Citrate 

Tube 1.6 ml

320.00                320.00      

เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ 

แอ๊ดวานซ์ จํากัด 

ราคาที�เสนอ 360 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ 

แอ๊ดวานซ์ จํากัด

มีผู้เสนอรายเดียว



เลขที�และวันที�ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง
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