






















ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ          น้ํายาตรวจวิเคราะหมะเร็งปากมดลูกพรอมอุปกรณ จํานวน 19,000 ชุด              .. 
2. งาน            -               กลุมงาน             การพยาบาลผูปวยนอก             สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                       4,750,000.00                                          บาท 
4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)                   10 สิงหาคม 2565                          ..                                                                                          
    เปนเงนิ            4,750,000.00       บาท ราคา/หนวย (ถามี)          250.00            บาท/ชุด 
5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    5.1 บริษัท วินเนอรยี่ เมดิคอล จํากัด (มหาชน)                                                                 .          
    5.2 บริษัท จโีนมกิซ จํากัด                                                                                         . 
    5.3 บริษัท เอ อาร ที ไบโอเทค จํากัด                                                                           .                                                                           
.6. รายชือ่เจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    6.1 นางอนันทิยา        พุมเพ็ชร     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ                ประธานกรรมการ 
                                                    ดานการพยาบาล    
     6.3  นางสาวสุภี          ทองปาน      พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการพิเศษ ประธาน               กรรมการ 
                                                    ดานการพยาบาล 
     6.4  นางสาวสาคร       คงปาน        พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ ดานการพยาบาล           กรรมการ 
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รายละเอยีดและคณุลักษณะเฉพาะ ชุดน้ํายาตรวจวิเคราะหมะเร็งปากมดลูกพรอมอุปกรณ 
ชุดน้ํายาตรวจวิเคราะหมะเรง็ปากมดลูกประกอบไปดวยคุณลักษณะและอุปกรณตางๆดังตอไปนี้ 

1. น้ํายาเก็บรักษาสภาพเซลล  
1.1 คุณลกัษณะทั่วไป 

1.1.1 เปนสารละลายเพื่อใชในการเก็บและรักษาสภาพเซลล 
1.2 คุณลกัษณะเฉพาะ 

1.2.1 เปนสารละลายเพื่อใชในการเก็บและรักษาสภาพเซลลและใชกับเครื่องเตรียมสไลดอัตโนมัติ  
1.2.2 เปนสารละลายที่มีสวนผสมของเมทานอลเบส 
1.2.3 ปริมาณบรรจุไมนอยกวา 20 มิลลิลิตร/1 กระปอง 

2. หัวกรองเซลล  
2.1 คุณลักษณะเฉพาะ 

2.1.1 เปนพลาสติกรูปทรงกระบอกปลายเปดขางหนึ่ง ปลายอีกขางหนึ่งหุมดวยเยื่อกรองเซลล  
( Filter membrane)  

  2.1.2 มีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 20 มิลลิเมตร 
3.  กระจกสไลด (Glass Slides) 

3.1 คุณลกัษณะทั่วไป 
3.2 เปนแผนแกวใสขนาด ไมนอยกวา 25.4 x 76.2 มิลลิเมตร  
3.3 คุณลกัษณะเฉพาะ 

3.3.1 บริเวณวงกลมบนแผนแกวสไลดใส เคลือบดวยประจุไอออนบวก 
3.3.2 มีจุดกําหนด (Fuducial mark) บนแผนแกวเพื่อการสแกนโดยเครื่องอานสไลดอัตโนมัติ   

4. อุปกรณเก็บเซลล (Cervical collection devices)  
4.1 Broom-Like Device 

4.1.1 คุณลักษณะทั่วไป 
4.1.1.1 เปนอุปกรณสําหรับเก็บเซลลปากมดลูกโดยเฉพาะ 
4.1.1.2 ลกัษณะเปนแทงพลาสติกความยาวไมนอยกวา 18 เซนติเมตร สวนปลาย  

   ลักษณะคลายไมกวาด ใชเก็บเซลลปากมดลูกไดทั้งสวนนอกและสวนใน 
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4.2  Endocervical brush/ Spatula 

4.2.1 คุณลักษณะทั่วไป 
4.2.1.1 เปนอุปกรณสําหรับเก็บเซลลปากมดลูกโดยเฉพาะ 
4.2.1.2 ตองใชคูกันโดยที่ 

        -  Endocervical brush เปนแทงพลาสติกยาวไมนอยกวา 20 เซนติเมตร 
มีสวนปลายเปนแทงโลหะและมีขนลักษณะคลายพูกันลอมรอบเพื่อเก็บเซลลจากปากมดลูกสวนใน  

   -  Spatula เปนแทงพลาสติกขาวขุนความยาวไมนอยกวา18 เซนติเมตร 
สวนปลายลักษณะคลายใบพายเพื่อเก็บเซลลจากปากมดลูกสวนนอก 

5. ชุดสียอม  
5.1 ประกอบดวย   Nuclear Stain,  Rinse Solution,  Orange G Solution,  EA solution และ  

Bluing Solution, 4L 
6. เงื่อนไขเฉพาะ 

6.1  ชุดนํ้ายาตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอนและไดรับการรับรองมาตรฐานจาก US-FDA หรือ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สาํหรับการตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูก และสามารถสงตรวจหา
เชื้อไวรัสเอชพีวี ชนิดความความเสี่ยงสูงได  

6.2 น้ํายาท่ีสงมอบตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่รับมอบ หากนํ้ายาเสื่อมสภาพ 
ตองนําน้ํายามาเปลี่ยนใหใหมโดยไมคิดมูลคา ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจง 

6.3 สงมอบน้ํายาตามที่สถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนด โดยทําสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัด
ปริมาณ และสงมอบเปนงวดตามที่สถาบันฯ ตองการ โดยออกใบสั่งซื้อใหสงภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับ
ใบสั่งซื้อ 

6.4  บริษัทตองจัดหาเครื่องเตรียมสไลดอัตโนมัติผานการรับรองจากองคการอาหารและยา ประเทศ  
สหรัฐอเมริกา (US FDA)  หรือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และตองบํารงุรกัษาเครื่องใหพรอม
ใชโดยไมคิดคาใชจาย หากเคร่ืองเสียใชงานไมไดตองดาํเนินการแกไข ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง 

6.5  มีคูมือการใชงาน และบํารุงรกัษา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
6.6  มีคูมือการซอม และวงจรของเครื่อง ( Technical / Service Manual) 
6.7  ตองยื่นหนังสือรับรองการเปนตวัแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต  
6.8  สถาบันมะเร็งแหงชาติจะพิจารณาราคาเกณฑราคา 
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