






















แบบ บก.06 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 

 

1. ชื่อโครงการ   ซื้อน้้ายาตรวจวิเคราะห์ทางจุลทรรศน์วิทยา จ้านวน 12 รายการ ตามตารางแนบท้าย                      .                                                                                                                                     
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย   กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์                                        .                                                                                                                                               
    ส่วนราชการ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                                                                    .                                                                                                                                                                                                             
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร       1,619,710.00        บาท  
4. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่         24 พฤศจิกายน 2564                                      .                                                                    
    เป็นเงิน        1,619,710.00             บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)               -                 บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)(ราคาต่้าสุด)                                                                                                                                                                                                                                     
5.1  บริษัท เมด-วัน จ้ากัด                                                                                                   .                                                                                                                                                              
5.2  บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ้ากัด                                                                                           . 
5.3 บริษัท เมดิทอป จ้ากัด                                                                                                    .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
6.1 นายอนุพงษ์             ไชยมูล            ต้าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ช้านาญการพิเศษ                       .                                                      
                                           ด้านบริการทางวิชาการ                                        .                                                                
6.2 นางสาวธนพร           โชติกเสถียร      ต้าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ช้านาญการ                              .                                  
.                                                                  ดา้นบรกิารทางวิชาการ                                       .                                                                                      
 6.3 นางสาวศกลวรรณ     หมื่นรักษ์         ต้าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ                              .                                 
.                                                                                                                                     .                                              

 

  

  .             .... 
                          (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 

 (   นายอนุพงษ์   ไชยมูล           ) 
  

   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 (  นางสาวธนพร   โชติกเสถียร     ) 
 

                      (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
                                       (   นางสาวศกลวรรณ   หมื่นรักษ์         ) 
...                  ..... 

 
 



 

ตารางราคาน้้ายาตรวจวิเคราะห์ทางจุลทรรศน์วิทยา จ้านวน 12 รายการ 

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1 
น้้ายาย้อมสีองค์ประกอบเซลล์เม็ดเลือดขาวในตะกอน
ปัสสาวะ 

5 กล่อง 18,700.00 93,500.00 

2 
น้้ายาย้อมสีองค์ประกอบเซลล์เม็ดเลือดแดงในตะกอน
ปัสสาวะ 

5 กล่อง 18,700.00 93,500.00 

3 
น้้ายาเจือจางเพื่อย้อมสีองค์ประกอบนิวเคลียสเซลล์
เม็ดเลือดขาวในตะกอนปัสสาวะ  

4 กล่อง 18,000.00 72,000.00 

4 
น้้ายาเจือจางเพื่อย้อมสีองค์ประกอบเซลล์                  
ที่ไม่มีนิวเคลียสในตะกอนปัสสาวะ 

4 กล่อง 18,000.00 72,000.00 

5 น้้ายา Cell Sheath ตรวจตะกอนปัสสาวะ 47 กล่อง 3,550.00 166,850.00 
6 น้้ายาควบคุมคุณภาพการตรวจตะกอนปัสสาวะ 12 กล่อง 10,700.00 128,400.00 
7 น้้ายา Reagent ตรวจหาฮีโมโกลบินในอุจจาระ 17,500 test 18.83 329,525.00 
8 น้้ายา Buffer ตรวจหาฮีโมโกลบินในอุจจาระ 60 กล่อง 5,350.00 321,000.00 
9 Specimen Collection Bottle 100 กล่อง 2,568.00 256,800.00 

10 น้้ายา Hemoglobin Calibrator 5 กล่อง 2,675.00 13,375.00 
11 น้้ายา Hemoglobin Control Low Level 5 กล่อง 7,276.00        36,380.00 
12 น้้ายา Hemoglobin Control High Level 5 กล่อง 7,276.00        36,380.00 

                                                                                      รวม Vat 1,619,710.00 
 
 
 

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

  

   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 (  นางสาวธนพร   โชติกเสถียร     ) 
 

                      (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
                                       (   นางสาวศกลวรรณ   หมื่นรักษ์         ) 

 
 
         

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของน้้ายาตรวจวิเคราะห์ทางจุลทรรศน์วิทยา จ้านวน 12 รายการ 
 

1. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาย้อมสีองค์ประกอบเซลล์เม็ดเลือดขาวในตะกอนปัสสาวะ 
1.1 เป็นน้้ายาส้าเร็จรูปใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ เพื่อย้อมสีองค์ประกอบ

ของเซลล์เม็ดเลือดขาว เยื่อบุเซลล์ แบคทีเรีย และเซลล์อื่นๆ ที่อยู่ในตะกอนปัสสาวะ  เพ่ือตรวจ
วิเคราะห์นับแยกชนิดและจ้านวนเซลล์  

1.2 น้้ายามีส่วนประกอบของ Polymethine dye 0.02% (w/w) และ Ethylene glycol 99.9% 
(w/w) 

1.3 น้้ายามีอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน หลังจากเปิดใช้งานแล้ว 

  2. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาย้อมสีองค์ประกอบเซลล์เม็ดเลือดแดงในตะกอนปัสสาวะ 
2.1 เป็นน้้ายาส้าเร็จรูปใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ เพื่อย้อมสีองค์ประกอบ

ของเซลล์เม็ดเลือดแดง แท่งโปรตีน และเซลล์อื่นๆ ที่อยู่ในตะกอนปัสสาวะ เพื่อตรวจวิเคราะห์
นับแยกชนิดและจ้านวนเซลล์  

2.2 น้้ายามีส่วนประกอบของ Polymethine dye 0.05% (w/w) และ Ethylene glycol 99.9% 
(w/w) 

2.3 น้้ายามีอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน หลังจากเปิดใช้งานแล้ว 

3. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาเจือจางเพื่อย้อมสีองค์ประกอบนิวเคลียสเซลล์เม็ดเลือดขาวในตะกอน
ปัสสาวะ 

3.1 เป็นน้้ายาส้าเร็จรูปใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ ส้าหรับเจือจาง                  
เพ่ือย้อมสีองค์ประกอบนิวเคลียสของเซลล์เม็ดเลือดขาว  เยื่อบุเซลล์ แบคทีเรีย และเซลล์อื่นๆ 
ที่อยู่ในตะกอนปัสสาวะ เพื่อตรวจวิเคราะห์นับแยกชนิดและจ้านวนเซลล์ 

3.2 น้้ายามีส่วนประกอบด้วย Acetic acid < 0.1% 
3.3 น้้ายามีอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน หลังจากเปิดใช้งานแล้ว 

4. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาเจือจางเพื่อย้อมสีองค์ประกอบเซลล์ท่ีไม่มีนิวเคลียสในตะกอนปัสสาวะ 
4.1 เป็นน้้ายาส้าเร็จรูปใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ ส้าหรับเจือจาง               

เพ่ือย้อมสีองค์ประกอบของเซลล์ที่ไม่มีองค์ประกอบของนิวเคลียส เช่น เม็ดเลือดแดง                   
แท่งโปรตีนและเซลล์อ่ืนๆ ที่อยู่ในตะกอนปัสสาวะ เพื่อตรวจวิเคราะห์นับแยกชนิดและ               
จ้านวนเซลล์  

4.2 น้้ายามีส่วนประกอบของ HEPES  1.2%, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one < 0.01% 
4.3 น้้ายามีอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน หลังจากเปิดใช้งานแล้ว 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 

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

 
  

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
         (  นางสาวธนพร  โชติกเสถียร  )                        (  นางสาวศกลวรรณ  หมื่นรักษ์  ) 
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 5. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา Cell Sheath ตรวจตะกอนปัสสาวะ 
5.1 เป็นน้้ายาส้าเร็จรูปใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ เพื่อใช้ร่วมกับน้้ายา     

ชนิดอื่นๆ ในการตรวจหลักการ Flow cytometry ส้าหรับการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ 
5.2 น้้ายามีส่วนประกอบของ Tris buffer 0.14% 
5.3 น้้ายามีอายุไม่น้อยกว่า 60 วัน หลังจากเปิดใช้งานแล้ว 

6. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาควบคุมคุณภาพการตรวจตะกอนปัสสาวะ 
6.1 เป็นน้้ายาควบคุมคุณภาพใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ เพื่อควบคุม

คุณภาพการนับแยกชนิดตะกอนปัสสาวะ เช่น เม็ดเลือดแดง , เม็ดเลือดขาว , เซลล์เยื่อบุ ,                
แท่งโปรตีน, แบคทีเรีย และ คอนดัคติวิตี้ 

6.2 ขนาดบรรจุขวดละไม่น้อยกว่า 30 มิลลิลิตร โดยมีความเข้มข้นแตกต่างกัน 2 ระดับ คือ       
Level low และ Level high 

6.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30 วัน หลังจากเปิดใช้งานแล้ว 

7. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา Reagent ตรวจหาฮีโมโกลบินในอุจจาระ 
7.1 เป็นน้้ายาส้าหรับทดสอบหาฮีโมโกลบินในอุจจาระ หลักการ Latex agglutination 

turbidimetry ใช้กับเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ รายงานผลการตรวจเป็นปริมาณวิเคราะห์                   
มีความละเอียดในการอ่านผลเป็น ng/ml 

7.2 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1250 tests / กล่อง 

8. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา Buffer ตรวจหาฮีโมโกลบินในอุจจาระ 
8.1 เป็นน้้ายา buffer ส้าหรับทดสอบหาฮีโมโกลบินในอุจจาระ หลักการ Latex agglutination 

turbidimetry ใช้กับเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ รายงานผลการตรวจเป็นปริมาณวิเคราะห์                  
มีความละเอียดในการอ่านผลเป็น ng/ml 

8.2 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 500 ml / กล่อง 

9. คุณลักษณะเฉพาะ Specimen Collection Bottle 
9.1 เป็นอุปกรณ์ส้าหรับเก็บและเตรียมอุจจาระเพ่ือตรวจหาฮีโมโกลบิน ภายในอุปกรณ์เป็นน้้ายา 

Buffer รักษาสภาพตัวอย่าง  
9.2 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น / กล่อง 

10. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา Hemoglobin Calibrator 
10.1 เป็นน้้ายาส้าหรับสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติตรวจหาฮีโมโกลบินในอุจจาระ 
10.2 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 3 ml / กล่อง 

   คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 

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

 
  

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
         (  นางสาวธนพร  โชติกเสถียร  )                        (  นางสาวศกลวรรณ  หมื่นรักษ์  ) 
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10. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา Hemoglobin Calibrator 
10.1 เป็นน้้ายาส้าหรับสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติตรวจหาฮีโมโกลบินในอุจจาระ 
10.2 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 3 ml / กล่อง 

11. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา Hemoglobin Control Low Level 
11.1 เป็นน้้ายาส้าหรับทดสอบและควบคุมคุณภาพการตรวจหาฮีโมโกลบินในอุจจาระระดับ                                 

ความเข้มข้นต่้า โดยมีค่า <100 ng/ml 
11.2 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5 ml จ้านวน 2 ขวด / กล่อง 

12. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา Hemoglobin Control High Level 
12.1 เป็นน้้ายาส้าหรับทดสอบและควบคุมคุณภาพการตรวจหาฮีโมโกลบินในอุจจาระระดับ                       

ความเข้มข้นสูง โดยมีค่า >100 ng/ml 
12.2 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5 ml จ้านวน 2 ขวด / กล่อง 

 

  เงื่อนไขเฉพาะ 
1. น้้ายาที่ส่งมอบมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 180 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบแต่ละงวดรวมทั้งมีบรรจุภัณฑ์

และการน้าส่งในอุณหภูมิที่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้้ายา   
2. รับประกันคุณภาพการใช้งานตามระยะเวลาวันหมดอายุของน้้ายา  หากน้้ายามีการเสื่อมสภาพหรือ                 

มีอายุการใช้งานไม่ถึง 180 วัน บริษัทต้องน้าน้้ายามาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า 
3. มีการรับรองคุณภาพน้้ายาจากบริษัทผู้ผลิตว่าน้้ายาที่ส่งมอบสามารถใช้งานได้ดีโดยไม่ต้องดัดแปลง 
4. การส่งมอบจะส่งมอบตามความต้องการของสถาบัน มะเร็งแห่งชาติ  โดยจะออกใบสั่งซื้อให้ผู้จะขาย                  

ส่งมอบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ใบสั่งซื้อออก 
5. ผู้ขายต้องท้าการเปลี่ยนน้้ายาให้ในกรณีท่ีสถาบัน มะเร็งแห่งชาติ  ไม่สามารถใช้น้้ายาได้ทันวันหมดอายุ                    

หรือมีเหตุผลความจ้าเป็นตามที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเห็นสมควร 
6. ผู้ขายจะต้องติดตั้งเครื่องตรวจวิเคราะห์ประกอบการใช้น้้ายาและเชื่อมต่อเข้ากับระบบ LIS ให้พร้อมใช้

งานภายใน 30 วัน นับจากวันท้าสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
7. มีช่างเทคนิคผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือดูแลและบ้ารุงรักษาเครื่องมือ  
8. ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจ้าหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ ผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้ง 

จากตัวแทนจ้าหน่ายในประเทศไทย (พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณา)  
9. ในระยะประกันต้องด้าเนินการตรวจเช็คสภาพและการท้างานของเครื่องอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 

นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งใช้งาน หากเกิดการขัดข้องใด จากการใช้งาน ผู้ขายจะต้องรีบด้าเนินการแก้ไข               
ให้ใช้งานได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังใช้งานไม่ได้ตามปกติ ผู้ขาย               
จะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือเปลี่ยนเครื่องให้ภายในก้าหนดเวลา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

 คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 

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

 
  

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
         (  นางสาวธนพร  โชติกเสถียร  )                        (  นางสาวศกลวรรณ  หมื่นรักษ์  ) 



-4- 
รายการน้้ายาตรวจวิเคราะห์ทางจุลทรรศน์วิทยา จ้านวน 12 รายการ 

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน 

1 น้้ายาย้อมสีองค์ประกอบเซลล์เม็ดเลือดขาวในตะกอนปัสสาวะ 5 กล่อง 
2 น้้ายาย้อมสีองค์ประกอบเซลล์เม็ดเลือดแดงในตะกอนปัสสาวะ 5 กล่อง 

3 
น้้ายาเจือจางเพื่อย้อมสีองค์ประกอบนิวเคลียสเซลล์เม็ดเลือดขาวในตะกอน
ปัสสาวะ  

4 กล่อง 

4 น้้ายาเจือจางเพื่อย้อมสีองค์ประกอบเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสในตะกอนปัสสาวะ 4 กล่อง 
5 น้้ายา Cell Sheath ตรวจตะกอนปัสสาวะ 47 กล่อง 
6 น้้ายาควบคุมคุณภาพการตรวจตะกอนปัสสาวะ 12 กล่อง 
7 น้้ายา Reagent ตรวจหาฮีโมโกลบินในอุจจาระ 17,500 test 
8 น้้ายา Buffer ตรวจหาฮีโมโกลบินในอุจจาระ 60 กล่อง 
9 Specimen Collection Bottle 100 กล่อง 

10 น้้ายา Hemoglobin Calibrator 5 กล่อง 
11 น้้ายา Hemoglobin Control Low Level 5 กล่อง 
12 น้้ายา Hemoglobin Control High Level 5 กล่อง 
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