






















แบบ บก.๐๖ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 
1. ชื่อโครงการ ซ้ือน้้ายาส้าหรับตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา                                                  

จ้านวน 7 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                               
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ส่วนราชการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                                                                                                                                                     
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                          785,080.00                                  บาท 
4. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)          24 พฤศจิกายน 2564                                                                                                                      
    เป็นเงิน            785,080.00             บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)               -                บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1   บริษัท เมด-วัน จ้ากัด                                                                                                                            
     5.2   บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ้ากัด                                                                
     5.3   บริษัท เมดิทอป จ้ากัด                                                                                
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     6.1  นางสาวปิยาภรณ์       บัวกลาง            ต้าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช้านาญการ   
                                                                         ด้านบริการทางวิชาการ                                                           
     6.2  นางวรินธร               จันทรพิทักษ์       ต้าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช้านาญการ    
                                                                         ด้านบริการทางวิชาการ                                              
     6.3  นางสาวทิพยรัตน์       พิพัฒนบวรกุล    ต้าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ช้านาญการ     
                                                                         ด้านบริการทางวิชาการ                                                     
 

 

 

(ลงชื่อ)                   ประธานกรรมการ 
 (    นางสาวปิยาภรณ์       บัวกลาง       ) 

  (ลงชื่อ)     กรรมการ 
 (     นางวรินธร              จันทรพิทักษ์     ) 

     (ลงชื่อ)     กรรมการ 
     (    นางสาวทิพยรัตน์      พิพัฒน์บวรกุล    ) 
 
 
 
 
 



1 น ้ายาตรวจวัดค่า Prothrombin time (PT) 8,800 เทสต์

2 น ้ายาตรวจวัดค่า Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) 8,600 เทสต์

3 น ้ายา Calcium Chloride 10,000 เทสต์

4 น ้ายาควบคุมคุณภาพระดับปกติ (Normal Control) 14 กล่อง

5 น ้ายาควบคุมคุณภาพระดับผิดปกติ (Abnormal Control) 14 กล่อง

6 น ้ายาท้าความสะอาดเคร่ือง 28 กล่อง

7 หลอดทดสอบ (Reaction tube) 6 กล่อง

 

                                     คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

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

                                           (   นางสาวปยิาภรณ์   บวักลาง  )

  ลงชื่อ.....................................................กรรมการ           ลงชื่อ...................................................กรรมการ

             (นางวรินธร   จันทรพิทักษ์)                                (นางสาวทิพยรัตน ์  พิพัฒนบวรกุล)

หน่วยจ านวนรายการล าดบัที่

น้ ายาส าหรับตรวจวดัการแขง็ตวัของเลอืด ทางห้องปฏิบัตกิารโลหิตวทิยา



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

น้้ายาส้าหรับตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด ทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาจ้านวน 7 รายการ 

1. น้้ายาตรวจวัดค่า Prothrombin Time (PT) 

1.1 เป็นน้้ายาที่ใช้ส้าหรับตรวจวัดค่า Prothrombin Time (PT) เพ่ือประเมินความผิดปกติของปัจจัยการ   
แข็งตัวของเลือดใน Extrinsic pathway 

1.2 มีแถบ Barcode ใช้ได้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ 
1.3 น้้ายามีระบบ Barcode ข้างขวด ส้าหรับบันทึกรายละเอียด เช่น หมายเลข Lot 
1.4 ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน CE 

2.  น้้ายาตรวจวัดค่า Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) 
2.1 เป็นน้้ายาที่ใช้ส้าหรับตรวจวัดค่า Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) เพ่ือประเมิน

ความผิดปกติของปัจจัยการแข็งตัวของเลือดใน Intrinsic pathway  
2.2 มีแถบ Barcode ใช้ได้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ 
2.3 น้้ายามีระบบ Barcode ข้างขวด ส้าหรับบันทึกรายละเอียด เช่น หมายเลข Lot 
2.4 ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน CE 

3. น้้ายา Calcium Chloride 
3.1 เป็นน้้ายาส้าเร็จรูปใส พร้อมใช้งาน 
3.2 เป็นน้้ายาที่ใช้ร่วมในการตรวจวัดค่า Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) เพ่ือประเมิน

ความผิดปกติของปัจจัยการแข็งตัวของเลือดใน Intrinsic pathway 
3.3 มีแถบ Barcode ใช้ได้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ 
3.4 น้้ายามีระบบ Barcode ข้างขวด ส้าหรับบันทึกรายละเอียด เช่น หมายเลข Lot 
3.5 ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน CE 
 
 

 

                                                 ลงชื่อ............................................................ประธานกรรมการ  
                                                          (  นางสาวปิยาภรณ์     บัวกลาง  ) 

                ลงชื่อ.......................................................กรรมการ      ลงชื่อ.....................................................กรรมการ                        
                   (   นางวรินธร   จันทรพิทักษ์  )                   ( นางสาวทิพยรัตน์  พิพัฒนบวรกุล )  
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4. น้้ายาควบคุมคุณภาพระดับปกติ 

4.1 เป็นน้้ายาควบคุมคุณภาพท่ีใช้ส้าหรับตรวจวัดค่าProthrombin Time (PT), Activated Partial 
Thromboplastin Time (APTT) 

4.2 มีแถบ Barcode ใช้ได้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ 
4.3 เป็นน้้ายาควบคุมคุณภาพท่ีมีค่า PT และ APTT อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
4.4 ขนาดบรรจุ 1 กล่อง มีไม่น้อยกว่า 10 ขวด และเม่ือละลายแล้วมีปริมาณไม่น้อยกว่า 1 มิลลิลิตรต่อขวด 
4.5 น้้ายามีระบบ Barcode ข้างขวด ส้าหรับบันทึกรายละเอียด เช่น หมายเลข Lot 
4.6 ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน CE 

5. น้้ายาควบคุมคุณภาพระดับผิดปกติ 

5.1 เป็นน้้ายาควบคุมคุณภาพที่ใช้ส้าหรับตรวจวัดค่า Prothrombin Time (PT), Activated Partial 
Thromboplastin Time (APTT) 

5.2 มีแถบ Barcode ใช้ได้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ 
5.3 เป็นน้้ายาควบคุมคุณภาพท่ีมีค่า PT และ APTT อยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ  
5.4 ขนาดบรรจุ 1 กล่อง มีไม่น้อยกว่า 10 ขวด และเม่ือละลายแล้วมีปริมาณไม่น้อยกว่า 1 มิลลิลิตรต่อขวด 
5.5 น้้ายามีระบบ Barcode ข้างขวด ส้าหรับบันทึกรายละเอียด เช่น หมายเลข Lot 
5.6 ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน CE 

6. น้้ายาท้าความสะอาดเครื่อง 
6.1 เป็นน้้ายาใช้ท้าความสะอาดเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ  
6.2 เป็นน้้ายาส้าเร็จรูปพร้อมใช้งาน 
6.3 มีปริมาตรขวดละไม่น้อยกว่า 50 มิลลิลิตร 
6.4 ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน CE 
 

 

                                                 ลงชื่อ............................................................ประธานกรรมการ  
                                                          (  นางสาวปิยาภรณ์     บัวกลาง  ) 

                ลงชื่อ.......................................................กรรมการ      ลงชื่อ.....................................................กรรมการ                        
                   (   นางวรินธร   จันทรพิทักษ์  )                   ( นางสาวทิพยรัตน์  พิพัฒนบวรกุล ) 
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7. หลอดทดสอบ  

7.1 เป็นหลอดทดสอบการแข็งตัวของเลือด ที่ใช้ส้าหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ 
7.2 ขนาดบรรจุ 1 กล่องมีไม่น้อยกว่า 1,000 ชิ้น 
7.3 ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน CE 

เงื่อนไขเฉพาะ 

1. รับประกันคุณภาพการใช้งานตามระยะเวลาวันหมดอายุของน้้ายา 
2. มีช่างเทคนิคผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องที่สถาบันฯใช้งานอยู่ ท้าการดูแลและบ้ารุงรักษา

เครื่อง และในกรณีที่เครื่องเสียบริษัทจะต้องส่งช่างที่ช้านาญมาท้าการซ่อมให้เครื่องสามารถใช้งาน    
ได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งจากสถาบันฯ 

3. น้้ายาที่ส่งมอบมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบน้้ายาแต่ละงวด               
รวมทั้งมีบรรจุภัณฑ์และการน้าส่งในอุณหภูมิที่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้้ายา  

4. การส่งมอบจะส่งมอบตามความต้องการของสถาบันฯ โดยจะออกใบสั่งให้ผู้จะขายส่งมอบภายใน 15 วัน 
5. ผู้ขายต้องท้าการเปลี่ยนน้้ายาให้ในกรณีท่ีสถาบันฯไม่สามารถใช้น้้ายาได้ทันวันหมดอายุหรือมีเหตุผล

ความจ้าเป็นตามที่สถาบันฯเห็นสมควร 
6. บริษัทผู้ขายต้องจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติและอุปกรณ์ท้ังหมดที่ใช้กับน้้ายาตรวจวิเคราะห์

ตลอดจนระบบสนับสนุนในการตรวจวิเคราะห์ เช่น ระบบไฟฟ้าส้ารอง ( UPS) จนสามารถด้าเนิน     
การตรวจวิเคราะห์ได้ 
 

 
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 

 

 (ลงชื่อ).............................................................ประธานกรรมการ                                                               
  (  นางสาวปิยาภรณ์  บัวกลาง  ) 

 

(ลงชื่อ)............................................................กรรมการ       (ลงชื่อ).........................................................กรรมการ  
  (  นางวรินธร   จันทรพิทักษ์   )                              (  นางสาวทิพยรัตน์  พิพัฒน์บวรกุล  ) 
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