




















รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
น้ํายาในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการงานโลหิตวิทยา 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใชในการตรวจวิเคราะหความสมบูรณของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด และแยกชนิด
ของเม็ดเลือดขาวทั้ง 5 ชนิด โดยอัตโนมัติ เพ่ือใหบริการแกผูปวย 
 น้ํายาในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการงานโลหิตวิทยา จํานวน 11 รายการ ดังนี้ 
       1. น้ํายาสําหรับเจือจางเม็ดเลือดและตรวจนับเม็ดเลือด     
       2. สีฟลูออเรสเซนตสําหรับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว   
       3. สีฟลูออเรสเซนตสําหรับนับจํานวนเม็ดเลือดขาว, เบโซฟลและเม็ดเลือดแดงตวัออนชนิด NRBC  
       4. น้ํายาสําหรับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว   
       5. น้ํายาสําหรับนับจํานวนเม็ดเลือดขาว, เบโซฟลและเม็ดเลือดแดงตัวออนชนิด NRBC  
       6. น้ํายาตรวจวัดฮีโมโกลบิน ชนิดกลองเล็ก 
       7. น้ํายาสําหรับเจือจางและตรวจนับเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด 
       8. น้ํายาสําหรับเจือจางเม็ดเลือดแดงและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว 
       9. น้ํายาสําหรับยอมสีและเจือจางเม็ดเลือดขาว 
      10. น้ํายาสําหรับนับจํานวนเม็ดเลือดขาว, เบโซฟล 
      11. น้ํายาสําหรับตรวจวดัฮีโมโกลบิน ชนิดกลองใหญ 
   
       1. คุณลักษณะเฉพาะน้ํายาเจือจางเม็ดเลือดและตรวจนับเม็ดเลือด  

 1.1 เปนน้ํายาสําเร็จรูปใชกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติเพื่อเจือจางและตรวจนับเม็ดเลือดแดง   

และเกล็ดเลือด  

 1.2 น้ํายาเปนของเหลวพรอมใชงาน สามารถเชื่อมตอโดยตรงเขากับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ   

   1.3 น้ํายามีปริมาตรไมนอยกวา 20 ลิตร 

   1.4 น้ํายามีอายุไมนอยกวา 60 วัน หลังจากเปดใชงานแลว  

   1.5 สามารถใชกับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่สถาบันฯใชงานอยู 

       2. คุณลักษณะเฉพาะสีฟลูออเรสเซนตสําหรับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว    
 2.1 เปนสีฟลูออเรสเซนตสําเร็จรูปใชกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัตสิําหรับนับแยกเม็ดเลือดขาวชนิด

นิวโทรฟล, ลิมโฟไซต, โมโนไซตและอีโอซิโนฟล 

  2.2 เปนของเหลวพรอมใชงาน สามารถเชื่อมตอโดยตรงเขากับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ   

    2.3 ขนาดบรรจุน้ํายา 1 กลองใหญ มี 2 กลองเล็ก แตละกลองมีปริมาตรไมนอยกวา 40 มิลลิลิตร                        

   2.4 มีอายุไมนอยกวา 60 วัน หลังจากเปดใชงานแลว  

   2.5 สามารถใชกับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่สถาบันฯใชงานอยู 

 
                                 ลงชื่อ...........................................................ประธานกรรมการ 
                                          (นางอารีย   ประสิทธิพยงค) 
 ลงช่ือ........................................................กรรมการ           ลงช่ือ........................................................กรรมการ 

            (นายอนุพงษ      ไชยมูล)                                       (นางสาวญานิณี    จรัสวิศรุตพร) 

ลงชื่อ........................................................กรรมการ          ลงช่ือ........................................................กรรมการ 
          (นางสาววิชุดา  ไตรรัตนอภิชาต)                                 ( นางสาวปยาภรณ   บัวกลาง ) 
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3. คุณลักษณะเฉพาะสีฟลูออเรสเซนตสําหรับนับจํานวนเม็ดเลือดขาว, เบโซฟลและเม็ดเลือดแดง                         

   ตัวออนชนิด NRBC       

           3.1 เปนสีฟลูออเรสเซนตสําเร็จรูปใชกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัตสิําหรับนับจํานวนเม็ดเลือดขาว,           

เบโซฟลและเม็ดเลือดแดงตัวออนชนิด NRBC 

           3.2 เปนของเหลวพรอมใชงาน สามารถเชื่อมตอโดยตรงเขากับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ   

    3.3 ขนาดบรรจุน้ํายา 1 กลองใหญ มี 2 กลองเล็ก แตละกลองมีปริมาตรไมนอยกวา 80 มิลลิลิตร                        

   3.4 มีอายุไมนอยกวา 60 วัน หลังจากเปดใชงานแลว  

   3.5 สามารถใชกับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่สถาบันฯใชงานอยู 

       4. คุณลักษณะเฉพาะน้ํายาแยกชนิดเม็ดเลือดขาว  

           4.1 เปนน้ํายาสําเร็จรูปใชกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติเพ่ือนับแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวชนิด 

นิวโทรฟล, ลิมโฟไซต, โมโนไซต และอีโอซิโนฟล 

  4.2 น้ํายาเปนของเหลวพรอมใชงาน สามารถเชื่อมตอโดยตรงเขากับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัต ิ  

   4.3 น้ํายามีปริมาตรไมนอยกวา 4 ลิตร 

   4.4 น้ํายามีอายุไมนอยกวา 60 วัน หลังจากเปดใชงานแลว  

   4.5 สามารถใชกับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่สถาบันฯใชงานอยู 

        5. คุณลักษณะเฉพาะน้ํายานับจํานวนเม็ดเลือดขาว, เบโซฟลและเม็ดเลือดแดงตัวออนชนิด NRBC  

           5.1 เปนน้ํายาสําเร็จรูปใชกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติเพ่ือนับจํานวนเม็ดเลือดขาว, เบโซฟลและ

เม็ดเลือดแดงตวัออนชนิด NRBC 

  5.2 น้ํายาเปนของเหลวพรอมใชงาน สามารถเชื่อมตอโดยตรงเขากับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ   

   5.3 น้ํายามีปริมาตรไมนอยกวา 4 ลิตร 

   5.4 น้ํายามีอายุไมนอยกวา 60 วัน หลังจากเปดใชงานแลว  

   5.5 สามารถใชกับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่สถาบันฯใชงานอยู 

       6. คุณลักษณะเฉพาะน้ํายาสําหรับตรวจวัดฮีโมโกลบิน ชนิดกลองเล็ก   
6.1 เปนน้ํายาสําเร็จรูปใชกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดฮีโมโกลบิน   

6.2 น้ํายาเปนของเหลวพรอมใชงาน สามารถเชื่อมตอโดยตรงเขากับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ   

  6.3 น้ํายามีปริมาตรไมนอยกวา 1 ลิตร 

  6.4 น้ํายามีอายุไมนอยกวา 60 วัน หลังจากเปดใชงานแลว  

  6.5 สามารถใชกับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่สถาบันฯใชงานอยู 

 
ลงชื่อ...........................................................ประธานกรรมการ 

                                          (นางอารีย   ประสิทธิพยงค) 
 
 ลงช่ือ........................................................กรรมการ           ลงช่ือ........................................................กรรมการ 

            (นายอนุพงษ      ไชยมูล)                                       (นางสาวญานิณี    จรัสวิศรุตพร) 

ลงชื่อ........................................................กรรมการ          ลงช่ือ........................................................กรรมการ 
          (นางสาววิชุดา  ไตรรัตนอภิชาต)                                 ( นางสาวปยาภรณ  บัวกลาง ) 
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            7. คุณลักษณะเฉพาะน้ํายาสําหรับเจือจางและตรวจนับเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด  

 7.1 เปนน้ํายาสําเร็จรูปใชกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติเพ่ือเจือจางและตรวจนับเม็ดเลือดแดงและ   

เกล็ดเลือด 

 7.2 น้ํายาเปนของเหลวพรอมใชงาน สามารถเชื่อมตอโดยตรงเขากับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ   

 7.3 น้ํายามีปริมาตรไมนอยกวา 20 ลิตร 

 7.4 น้ํายามีอายุไมนอยกวา 60 วัน หลังจากเปดใชงานแลว 

 7.5 สามารถใชกับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่สถาบันฯใชงานอยู 

       8. คุณลักษณะเฉพาะน้ํายาสําหรับเจือจางเม็ดเลือดแดงและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว  

 8.1 เปนน้ํายาสําเร็จรูปใชกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติเพื่อเจือจางเม็ดเลือดแดงและแยกชนิดของ

เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟล, ลิมโฟไซต, โมโนไซต และอีโอซิโนฟล 

 8.2 น้ํายาเปนของเหลวพรอมใชงาน สามารถเชื่อมตอโดยตรงเขากับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ   

 8.3 น้ํายามีปริมาตรไมนอยกวา 5 ลิตร 

 8.4 น้ํายามีอายุไมนอยกวา 60 วัน หลังจากเปดใชงานแลว 

 8.5 สามารถใชกับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่สถาบันฯใชงานอยู 

       9. คุณลักษณะเฉพาะน้ํายาสําหรับยอมสีและเจือจางเม็ดเลือดขาว  

 9.1 เปนน้ํายาสําเร็จรูปใชกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติเพ่ือยอมสีและเจือจางเม็ดเลือดขาว 

 9.2 น้ํายาเปนของเหลวพรอมใชงาน สามารถเชื่อมตอโดยตรงเขากับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ   

 9.3 ขนาดบรรจุน้ํายา 1 กลองใหญ มี 3 ซองอลูมิเนียม แตละซองมีปริมาตรไมนอยกวา 40 มิลลิลิตร 

 9.4 น้ํายามีอายุไมนอยกวา 60 วัน หลังจากเปดใชงานแลว 

 9.5 สามารถใชกับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่สถาบันฯใชงานอยู 

       10. คุณลักษณะเฉพาะน้ํายาสําหรับนับจํานวนเม็ดเลือดขาว, เบโซฟล  

 10.1 เปนน้ํายาสําเร็จรูปใชกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติเพ่ือตรวจนับเม็ดเลือดขาวและเบโซฟล 

 10.2 น้ํายาเปนของเหลวพรอมใชงาน สามารถเชื่อมตอโดยตรงเขากับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ   

 10.3 น้ํายามีปริมาตรไมนอยกวา 5 ลิตร 

 10.4 น้ํายามีอายุไมนอยกวา 60 วัน หลังจากเปดใชงานแลว 

 10.5 สามารถใชกับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่สถาบันฯใชงานอยู 

 

 
ลงชื่อ...........................................................ประธานกรรมการ 

                                          (นางอารีย   ประสิทธิพยงค) 
 
 ลงช่ือ........................................................กรรมการ           ลงช่ือ........................................................กรรมการ 

            (นายอนุพงษ      ไชยมูล)                                       (นางสาวญานิณี    จรัสวิศรุตพร) 

ลงชื่อ........................................................กรรมการ          ลงช่ือ........................................................กรรมการ 
          (นางสาววิชุดา  ไตรรัตนอภิชาต)                                 ( นางสาวปยาภรณ  บัวกลาง ) 
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       11. คุณลักษณะเฉพาะน้ํายาสําหรับตรวจวัดฮโีมโกลบิน ชนิดกลองใหญ  

 11.1 เปนน้ํายาสําเร็จรูปใชกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติเพ่ือตรวจวัดฮีโมโกลบิน 

 11.2 น้ํายาเปนของเหลวพรอมใชงาน สามารถเชื่อมตอโดยตรงเขากับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ   

 11.3 น้ํายามีปริมาตรไมนอยกวา 5 ลิตร 

 11.4 น้ํายามีอายุไมนอยกวา 60 วัน หลังจากเปดใชงานแลว 

 11.5 สามารถใชกับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่สถาบันฯใชงานอยู 

 

เงื่อนไขเฉพาะ 

1. รับประกันคุณภาพการใชงานตามระยะเวลาวันหมดอายุของน้ํายา 
2. มีเอกสารรับรองผลิตภัณฑจากสถาบันที่สากลรับรองและน้ํายาทุกชนิดจะตองมีใบอนุญาตให

นําเขามาจําหนายในประเทศไทยจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
3. มีการรับรองคุณภาพน้ํายาจากบริษัทผูผลิต วาน้ํายาที่สงมอบสามารถใชงานไดดีกับเครื่อง

ดังกลาวโดยไมตองดัดแปลง 
4. น้ํายาที่สงมอบตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแตวันสงมอบของแตละงวดรวมทั้ง 

มีบรรจุภัณฑ และการนําสงในอุณหภูมิที่ไมมีผลกระทบตอคุณภาพของน้ํายา 
5. การสงมอบจะตองสงมอบตามความตองการของสถาบันฯโดยจะออกใบสั่งซื้อใหผูขายสงมอบ

ภายใน 15 วัน ทําการหลังจากไดรับใบสั่งซื้อ 
6. หากน้ํายามีปญหาหรือเสื่อมสภาพที่เกิดจากการขนสงหรือการผลิต บริษัทผูขายจะตองรับเปลี่ยน

หรือทดแทนสินคาใหมโดยไมมีเงื่อนไขภายใน 15 วัน 
7. บริษัทตองรับผิดชอบในกรณีที่น้ํายาตรวจวิเคราะหและสวนประกอบเกิดการเสื่อมสภาพกอน

หมดอายุการใชงานปกติ 

     
ลงชื่อ...........................................................ประธานกรรมการ 

                                          (นางอารีย   ประสิทธิพยงค) 
 
 ลงช่ือ........................................................กรรมการ           ลงช่ือ........................................................กรรมการ 

            (นายอนุพงษ      ไชยมูล)                                       (นางสาวญานิณี    จรัสวิศรุตพร) 

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ          ลงช่ือ........................................................กรรมการ 
          (นางสาววิชุดา  ไตรรัตนอภิชาต)                                 ( นางสาวปยาภรณ  บัวกลาง )  



1 น้ํายาสําหรับเจือจางเม็ดเลือดและตรวจนับเม็ดเลือด 85,000     

2 สีฟลูออเรสเซนตสําหรับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว  80,000     

3 สีฟลูออเรสเซนตสําหรับนับจํานวนเม็ดเลือดขาว, เบโซฟลและเม็ดเลือดแดงตวัออนชนิด NRBC 80,000     

4 น้ํายาสําหรับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว  66,660     

5 น้ํายาสําหรับนับจํานวนเม็ดเลือดขาว, เบโซฟลและเม็ดเลือดแดงตวัออนชนิด NRBC 66,660     

6 น้ํายาตรวจวัดฮีโมโกลบิน ชนิดกลองเล็ก 60,000     

7 น้ํายาสําหรับเจือจางและตรวจนับเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด 31,122     

8 น้ํายาสําหรับเจือจางเม็ดเลือดแดงและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว 30,000     

9 น้ํายาสําหรับยอมสีและเจือจางเม็ดเลือดขาว 33,075     

10 น้ํายาสําหรับนับจํานวนเม็ดเลือดขาว, เบโซฟล 30,000     

11 น้ํายาสําหรับตรวจวัดฮีโมโกลบิน ชนิดกลองใหญ 30,000     

ลําดับ รายการ จํานวนเทสต

รายการน้ํายาในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัตกิารงานโลหิตวิทยา จํานวน 11 รายการ 



ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน

บาท (บาท)

1 น้ํายาสําหรับเจือจางเม็ดเลือดและตรวจนับเม็ดเลือด 85,000     9.52 809,200.00     

2 สีฟลูออเรสเซนตสําหรับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว  80,000     5.35 428,000.00     

3 สีฟลูออเรสเซนตสําหรับนับจํานวนเม็ดเลือดขาว, เบโซฟลและเม็ดเลือดแดงตวัออนชนิด NRBC 80,000     3.07 245,600.00     

4 น้ํายาสําหรับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว  66,660     7.06 470,619.60     

5 น้ํายาสําหรับนับจํานวนเม็ดเลือดขาว, เบโซฟลและเม็ดเลือดแดงตวัออนชนิด NRBC 66,660     7.06 470,619.60     

6 น้ํายาตรวจวัดฮีโมโกลบิน ชนิดกลองเล็ก 60,000     8.02 481,200.00     

7 น้ํายาสําหรับเจือจางและตรวจนับเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด 31,122     5.97 185,798.34     

8 น้ํายาสําหรับเจือจางเม็ดเลือดแดงและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว 30,000     2.89 86,700.00       

9 น้ํายาสําหรับยอมสีและเจือจางเม็ดเลือดขาว 33,075     6.24 206,388.00     

10 น้ํายาสําหรับนับจํานวนเม็ดเลือดขาว, เบโซฟล 30,000     2.51 75,300.00       

11 น้ํายาสําหรับตรวจวัดฮีโมโกลบิน ชนิดกลองใหญ 30,000     2.42 72,600.00       

รวมทั้งสิ้น 3,532,025.54  

ลําดับ รายการ จํานวนเทสต

รายการน้ํายาในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัตกิารงานโลหิตวิทยา จํานวน 11 รายการ 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 
1.ชื่อโครงการ จัดซื้อ  น้ํายาในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการงานโลหิตวิทยา จํานวน 11 รายการ         .                                                                                               
2. งาน   งานโลหิตวิทยา     กลุมงาน/ฝาย           เทคนิคการแพทย                สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร          3,532,169.13                                                     บาท 
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง).       11 มิถุนายน 2562 
    เปนเงิน   3,532,025.54     บาท  
    ราคา/หนวย (ถาม)ี.............................-.....................................บาท 
    (ตามเอกสารแนบทาย) 
5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    5.1 บริษัท เมดิทอป จํากัด 
    5.2 บริษัท เอช ดี เมดิคอล จํากัด 
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

     1. นางอารีย               ประสิทธิพยงค          นักเทคนิคการแพทยเชี่ยวชาญ            ประธานกรรมการ 
                   ดานบริการทางวิชาการ 
      2. นายอนุพงษ             ไชยมูล นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ            กรรมการ 
                   ดานบริการทางวิชาการ 
      3. นางสาวญานิณี         จรัสวิศรุตพร นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ            กรรมการ 
                    ดานบริการทางวิชาการ 

 4. นางสาววิชุดา           ไตรรัตนอภิชาต นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ                กรรมการ 
                   ดานบริการทางวิชาการ 

    5. นางสาวปยาภรณ      บัวกลาง นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ                กรรมการ 
                   ดานบริการทางวิชาการ 

 
 

 

                                           

                                                  

 

 

                                                  

 

                                       

                                           

 

 

                                                  

 

 

                                                  

 

 

                                  (ลงช่ือ)                                                        ประธานกรรมการ 

                                                   (     นางอารีย    ประสทิธิพยงค     ) 

(ลงช่ือ)                 กรรมการ      (ลงชื่อ)                                                   กรรมการ 

          (   นายอนุพงษ        ไชยมูล   )                                (    นางสาวญานิณ ี  จรัสวิศรุตพร     ) 

(ลงช่ือ)                 กรรมการ      (ลงชื่อ)                                                   กรรมการ 

          (  นางสาววิชุดา  ไตรรัตนอภิชาต  )                              (     นางสาวปยาภรณ  บัวกลาง    ) 

     


	ประกาศประกวดราคา
	spec
	รายการน้ำยา
	รายการราคากลาง
	ตารางราคากลาง

