




















รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของน ้ายาตรวจหาเลือดในอุจจาระ จ้านวน 7 รายการ 
1. คุณลักษณะเฉพาะน ้ายาตรวจหาฮีโมโกลบินในอุจจาระ 

1.1 เป็นน ้ำยำส้ำหรับทดสอบหำฮีโมโกลบินแบบปริมำณในอุจจำระหลักกำร Latex Agglutination 
Reaction  

1.2 น ้ำยำมีส่วนประกอบของ Anti-human HbA0 ที่จ้ำเพำะกับ human Hemoglobin 
1.3 ใช้กับเครื่องวิเครำะห์อัตโนมัติที่สำมำรถรำยงำนผลเป็นตัวเลขหน่วยวัดเป็น ng/ml และผ่ำนกำร

ประเมินกำรใช้งำนของสถำบันมะเร็งแห่งชำติ  
1.4 ขนำดบรรจุ 1,250 test/กล่อง  

2. คุณลักษณะเฉพาะน ้ายา Buffer ตรวจหาฮีโมโกลบินในอุจจาระ 
2.1 เป็นน ้ำยำ Buffer ส้ำหรับทดสอบหำฮีโมโกลบินแบบปริมำณในอุจจำระ หลักกำร Latex 

agglutination Reaction  
2.2 ใช้กับเครื่องวิเครำะห์อัตโนมัติที่สำมำรถรำยงำนผลเป็นตัวเลขหน่วยวัดเป็น ng/ml และผ่ำนกำร

ประเมินกำรใช้งำนของสถำบันฯ  
2.3 ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 500 ml./กล่อง 

3. คุณลักษณะเฉพาะ Specimen Collection Bottle 
3.1 เป็นอุปกรณ์ส้ำหรับเก็บและเตรียมอุจจำระเพ่ือตรวจหำฮีโมโกลบิน ภำยในอุปกรณ์เป็นน ้ำยำ 

Buffer รักษำสภำพตัวอย่ำง 
3.2 สำมำรถรักษำสภำพสำรตัวอย่ำงได้ไม่น้อยกว่ำ 7 วันที่อุณหภูมิห้อง  
3.3 ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 100 ชิ น/กล่อง 

4. คุณลักษณะเฉพาะน ้ายา Hemoglobin Calibrator 
4.1 เป็นน ้ำยำส้ำหรับสอบเทียบเครื่องวิเครำะห์อัตโนมัติตรวจหำฮีโมโกลบินในอุจจำระ 
4.2 ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 3 ml/กล่อง 

5. คุณลักษณะเฉพาะน ้ายา Hemoglobin Control Low Level 
5.1 เป็นน ้ำยำส้ำหรับทดสอบและควบคุมคุณภำพกำรตรวจหำฮีโมโกลบินในอุจจำระ ระดับควำม

เข้มข้นต่้ำ โดยมีค่ำ <100 ng/ml 
5.2 ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 5 ml จ้ำนวน 2 ขวด/กล่อง 

6. คุณลักษณะเฉพาะน ้ายา Hemoglobin Control High Level 
6.1 เป็นน ้ำยำส้ำหรับทดสอบและควบคุมคุณภำพกำรตรวจหำฮีโมโกลบินในอุจจำระ ระดับควำม 

เข้มข้นสูงโดยมีค่ำ >100 ng/ml 
6.2 ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 5 ml จ้ำนวน 2 ขวด/กล่อง 

7. คุณลักษณะเฉพาะน ้ายา Wash Cleaner 
7.1 เป็นน ้ำยำ cleaner ใช้กับเครื่องวิเครำะห์อัตโนมัติตรวจหำฮีโมโกลบินในอุจจำระ 
7.2 ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 100 ml จ้ำนวน 2 ขวด/กล่อง 

 
(ลงช่ือ).............................................................ประธำนกรรมกำร 

                                         (         นำยอนุพงษ์    ไชยมูล ) 

(ลงช่ือ)…………………………………………………..กรรมกำร  (ลงช่ือ)…………………………………………………..กรรมกำร 
 (       นำงสำวบัณฑิตำ   สีสังข์ ) (        นำงสำววิมล   ภิมุข ) 
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 เงื่อนไขเฉพาะ 
 1. บริษัทฯ ต้องรับประกันคุณภำพกำรใช้งำนตำมระยะเวลำวันหมดอำยุของน ้ำยำ 
 2. บริษัทฯ มีเอกสำรกำรรับรองคุณภำพน ้ำยำจำกบริษัทผู้ผลิตว่ำน ้ำยำที่ส่งมอบสำมำรถใช้งำนได้ดี
โดยไม่ต้องดัดแปลง 
 3. บริษัทฯ มีช่ำงเทคนิคผ่ำนกำรอบรมจำกบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือดูแลและบ้ำรุงรักษำเครื่องมือ 
 4. บริษัทฯ ต้องส่งมอบน ้ำยำที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 180 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับมอบแต่ละ
งวดรวมทั งมีบรรจุภัณฑ์ และกำรน้ำส่งในอุณหภูมิที่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภำพของน ้ำยำ 

คณะกรรมการก้าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 
   (ลงชื่อ) ............................................................ .........ประธานกรรมการ 
 (             นายอนุพงษ์    ไชยมูล ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (          นางสาวบัณฑิตา    สีสังข์        ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (              นางสาววิมล    ภิมุข ) 
 
 
 
       
 



รายละเอียดน ้ายาตรวจหาเลือดในอุจจาระ จ้านวน 7 รายการ 

ล้าดับ รายการสินค้า จ้านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1. น ้ำยำ Reagent ตรวจหำฮีโมโกลบินในอุจจำระ 50,000 Tests 18.83 941,500.00 
2. น ้ำยำ Buffer ตรวจหำฮีโมโกลบินในอุจจำระ 140 กล่อง 5,350.00 749,000.00 
3. Specimen Collection Bottle 460 กล่อง 2,568.00 1,181,280.00 
4. น ้ำยำ Hemoglobin Calibrator 8 กล่อง 2,675.00 21,400.00 
5. น ้ำยำ Hemoglobin Control Low Level 8 กล่อง 7,276.00 58,208.00 
6. น ้ำยำ Hemoglobin Control Low High Level 8 กล่อง 7,276.00 58,208.00 
7. น ้ำยำ Wash Cleaner 32 กล่อง 1,605.00 51,360.00 

รวมเป็นเงิน 3,060,956.00 

คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 

   (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
    (         นายอนุพงษ์     ไชยมูล     ) 
 

    (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ     
          (        นางสาวบัณฑิตา   สีสงัข์   )             
             

   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
  (           นางสาววิมล   ภิมุข    ) 

 



แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

 

1. ชื่อโครงการ ซื้อน้้ายาตรวจหาเลือดในอุจจาระ จ้านวน 7 รายการ                                          .                       

2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย   งานจุลทรรศน์วิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์                               .       
    ส่วนราชการ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ           .       
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       3,060,956.00       บาท  
4. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่           7 มกราคม 2563                      .                                                                          
.    เป็นเงิน           3,060,956.00           บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)              -                  บาท  
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1    บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ้ากัด                          . 
    5.2    บริษัท เมด-วัน จ้ากัด                                   . 
    5.3                                                                . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นายอนพุงษ์        ไชยมูล              ต้าแหน่ง  นกัเทคนิคการแพทย์ช้านาญการพิเศษ         .                           
                                                                    ด้านบริการทางวิชาการ                            . 
    6.2  นางสาวบัณฑิตา   สสีังข์                ต้าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ                 .                     
.   6.3  นางสาววิมล        ภมิุข                ต้าแหน่ง  นกัเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ                 . 
.   

 

 

 

 

 

   (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
    (         นายอนุพงษ์     ไชยมูล     ) 
 

    (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ     
          (        นางสาวบัณฑิตา   สีสงัข ์  )             
             

   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 (           นางสาววิมล   ภิมุข    ) 
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