




















แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบัจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

การจัดซ้ือจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 

1. ชื่อโครงการ  ซื้อน้ํายาจําแนกชนิดและทดสอบความไวของเชื้อจุลชีพ อาหารเลี้ยงเชื้อและอุปกรณประกอบ      

   สาํหรับจุลชีววิทยา จํานวน 30 รายการ                                                                               .                   

2. กลุมงาน/ฝาย      งานจุลชีววิทยา       กลุมงาน     พยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย                . 

   สวนราชการ  สถาบันมะเรง็แหงชาติ      ’     

3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรบัจัดสรร             1,139,915.00                                                บาท  

4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)        17 พฤศจิกายน 2563                                       . 

    เปนเงนิ          1,139,915.00           บาท  ราคา/หนวย (ถามี)                  -                    บาท 

    ตามรายละเอียดแนบทาย                                                                                                            

5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

    5.1   หางหุนสวนจํากัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส                                                                 . 

    5.2   บรษิัท เมดิเซนส จํากัด                                                                                         . 

    5.3   บรษิัท คีนควอลิตี้เวิรคส จํากัด                                                                                ..

6. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

    6.1  นางอารีย            ประสิทธิพยงค   ตําแหนง       นักเทคนิคการแพทยเชี่ยวชาญ                     . 

                                                                       ดานบริการทางวิชาการ                            .                                                                 

    6.2  นางสาวญานิณี      จรัสวิศรุตพร    ตําแหนง       นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ            . 

                                                                      ดานบริการทางวิชาการ                           .                                          

    6.3  นางสาวมยุรี         ยอดอินทร      ตําแหนง       นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ                   .    

                                                                      ดานบริการทางวิชาการ                           .                            

 

    
       (ลงช่ือ) .........................................................................ประธานกรรมการ 
 (          นางอารีย   ประสิทธพยงค ) 
 
   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (        นางสาวญานิณี   จรัสวิศรตุพร ) 
 
   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (           นางสาวมยุรี   ยอดอินทร       ) 
 
 

 



ตารางราคาน้ํายาจําแนกชนิดและทดสอบความไวของเช้ือจุลชีพ อาหารเลี้ยงเชื้อและอปุกรณประกอบ 

สําหรับงานจุลชีววิทยา จํานวน 30 รายการ 

 

ลําดับ

ที่ 
รายการ จํานวน หนวย 

ราคาตอหนวย 

รวมภาษี 7 % 

(บาท) 

รวมเปนเงนิ 

รวมภาษี 7 % 

(บาท) 

1 เพลททดสอบความไวตอเชื้อจุลชีพ 1200 เพลท 380.00 456,000.00 

2 เพลททดสอบความไวตอเชื้อรา 50 เพลท 750.00 37,500.00 

3 เพลททดสอบจําแนกเชื้อจุลชีพ 400 เพลท 480.00 192,000.00 

4 ขวดเพาะเชื้อจากเลือด 2400 ขวด 165.00 396,000.00 

5 TSI agar 250 หลอด 13.75 3,437.50 

6 MIO agar 250 หลอด 15.00 3,750.00 

7 LIA agar 250 หลอด 15.00 3,750.00 

8 Carbol fuchsin for AFB 5 ขวด 940.00 4,700.00 

9 Methylene blue for AFB 5 ขวด 350.00 1,750.00 

10 Acid fast decolorizer 5 ขวด 400.00 2,000.00 

11 Modified acid fast decolorizer 5 ขวด 400.00 2,000.00 

12 Gram’s crystal violet 5 ขวด 690.00 3,450.00 

13 Gram’s safranine 5 ขวด 520.00 2,600.00 

14 Gram’s iodine 5 ขวด 130.00 650.00 

15 Gram’s decolorizer 5 ขวด 270.00 1,350.00 

16 Chrom candida agar plate 20 เพลท 215.00 4,300.00 

17 Brilliance CRE agar plate 20 เพลท 215.00 4,300.00 

18 Brilliance VRE agar plate 20 เพลท 215.00 4,300.00 

19 TCBS agar 100 เพลท 15.00 1,500.00 

20 XLD agar 100 เพลท 16.00 1,600.00 

 

 

       (ลงช่ือ) .........................................................................ประธานกรรมการ 
 (          นางอารีย   ประสิทธพยงค ) 
 
   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (        นางสาวญานิณี   จรัสวิศรตุพร ) 
 
   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (           นางสาวมยุรี   ยอดอินทร       ) 



ตารางราคาน้ํายาจําแนกชนิดและทดสอบความไวของเช้ือจุลชีพ อาหารเลี้ยงเชื้อและอปุกรณประกอบ 

จํานวน 30 รายการ 

 

ลําดับ

ที่ 
รายการ จํานวน หนวย 

ราคาตอหนวย 

รวมภาษี 7 % 

(บาท) 

รวมเปนเงนิ 

รวมภาษี 7 % 

(บาท) 

21 Alkaline peptone water 100 หลอด 16.00 1,600.00 

22 Tetrathionnate broth 100 หลอด 16.00 1,600.00 

23 Optochin disc 1 หลอด 239.00 239.00 

24 Bacitracin disc 1 หลอด 238.50 238.50 

25 Parafin liquid 3 ขวด 1,000.00 3,000.00 

26 0.5 McFarland tube 1 หลอด 1,500.00 1,500.00 

27 X Factor 1 หลอด 350.00 350.00 

28 V Factor 1 หลอด 350.00 350.00 

29 Oxidase Reagent 50 หลอด 70.00 3,500.00 

30 KOH Reagent 1 ขวด 600.00 600.00 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,139,915 

 
 

       (ลงช่ือ) .........................................................................ประธานกรรมการ 
 (          นางอารีย   ประสิทธพยงค ) 
 
   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (        นางสาวญานิณี   จรัสวิศรตุพร ) 
 
   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (           นางสาวมยุรี   ยอดอินทร       ) 
 



รายละเอยีดน้ํายาสําหรับจําแนกชนิดและทดสอบความไวของเช้ือจุลชีพ อาหารเลี้ยงเช้ือและอปุกรณประกอบ 

สําหรับงานจุลชีววิทยา จํานวน 30 รายการ 

    1. เพลททดสอบความไวตอเชื้อจุลชีพ 
 1.1 เพลททดสอบมีลักษณะเปน microtitre plate โดยในแตละหลุม มียาตานเชื้อจุลชพีชนิดตาง ๆ  

      ในความเขมขนที่เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่องแบบ two-fold dilution  
1.2 ใชหลักการ microbroth dilution method รายงานผลเปนคาความเขมขนต่ําสุดท่ีสามารถยับยั้ง 
     การเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพ microbial inhibitory concentration (MIC)  

 1.3 เพลททดสอบตองมียาตานจุลชีพอยางนอยตามรายการตอไปนี้ 
            เพลทหรือการดทดสอบสําหรับเชื้อ Gram Positive ครอบคลุมยาตานจุลชีพท่ีสถาบันมะเร็งแหงชาติใช

อยูดังตอไปนี้ Vancomycin, Penicillin, Ampicillin, Oxacillin, SXT, Gentamycin , Ciprofloxacin 
,Erythromycin , Levofloxacin, Clindamycin, Cefoxitin, และ high level Aminoglycoside เปนอยางนอย 

            เพลทหรือการดทดสอบสําหรับเชื้อ Gram Negative ครอบคลุมยาตานจุลชีพที่สถาบันมะเร็งแหงชาติ
ใชอยูดังตอไปนี้ Ampicillin, Amikacin, Amoxycillin/clavulanic acid, Cefotaxime , Ceftazidime 
,Ciprofloxacin Ceftriaxone, Colistin, Cefepime, Cefoxitin, Ertapenem, Doripenem, Gentamicin, 
Imipenem, Meropenem , Levofloxacin , PIP/Tazo  , SXT เปนอยางนอย  

     1.4  ใชหลักการวัดคา Fluorescence หรือวัดความขุน 
 1.5 สามารถอานผลไดดวยตาเปลาหรืออานโดยใชเคร่ืองอัตโนมัติ  
     1.6 มีแผนสติกเกอรใสสําหรับปดทับดานบนของเพลท เพื่อปองกันการปนเปอนและฟุงกระจายของเชื้อ 

2. เพลททดสอบความไวตอเชื้อรา  
 2.1 เพลททดสอบมีลักษณะเปน microtitre plate 96 หลุมโดยในแตละหลุมมียาตานเชื้อราชนิดตาง ๆ          
          ในความเขมขนที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องแบบ two-fold dilution   
 2.2 ใชหลักการ microbroth dilution method รายงานผลเปนคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถ 
          ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพ microbial inhibitory concentration (MIC) 

 2.3 เพลททดสอบตองมียาตานจุลชีพครอบคลุมท่ีสถาบันมะเร็งแหงชาติใชอยูอยางนอยตามรายการ ตอไปนี้   

Micafungin, Caspofungin , 5-Flucytosine, Posaconazole, Voriconazole, Itraconazole, 
Fluconazole, Anidulafungin, Amphotericin B 

 2.4 สามารถอานผลไดดวยตาเปลาหรืออานโดยใชเคร่ืองอัตโนมัติ  
 2.5 มีแผนสติกเกอรใสสําหรับปดทับดานบนของเพลท เพื่อปองกันการปนเปอนและฟุงกระจายของเชื้อ       

3. เพลททดสอบจําแนกเชื้อจุลชีพ  

 3.1 เปนเพลททดสอบสําหรับจําแนกชนิดของเชื้อจุลชีพกลุม gram negative และ gram    
           positive โดยอาศัยปฏิกิริยาทางชีวเคมีของเชื้อ (biochemical test) 
 3.2 เพลททดสอบมีลักษณะเปน microtiter plate 96 หลุมโดยเคลือบสารปฏิกิริยาทางชีวเคมีไม   
           นอยกวา 32 ชนิด ตอการจําแนกเชื้อ 1 isolate  
 3.3 สามารถวัดคาโดยใชหลักการ fluorescence หรือความขุน 

 

      (ลงชื่อ).............................................................ประธานกรรมการ 
                                   (       นางอารีย  ประสิทธิพยงค       ) 
 

(ลงชื่อ)........................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ  
        (   นางสาวญานิณี  จรสัวิศรุตพร   )                         (       นางสาวมยุรี  ยอดอินทร      ) 



-2- 
 3.4 มีแผนสติกเกอรใสสําหรับปดทับดานบนของเพลท เพื่อปองกันการปนเปอนและฟุงกระจายของเชื้อ       

4. ขวดเพาะเชื้อจากเลือด 
 4.1 เปนขวดอาหารเลี้ยงเชื้อชนดิอาศัยออกซิเจนในการเจริญเติบโต สามารถเพาะเลี้ยงไดท้ังเชื้อ 
                แบคทีเรียและยีสต จากเลือดและ sterile body fluid ตาง ๆ  
 4.2 มี connector สําหรับเสียบจุกขวดเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความดันของกาซที่เกิดข้ึนจาก          
                กระบวนการเมตาบอลิซึมของเชื้อจุลชีพ ไดแกกาซ CO2, H2, N2 และ O2 
      4.3 อาหารเลี้ยงเชื้อภายในขวด ประกอบดวย soy-casein peptone A, yeast extract, dextrose,        
                divalent salts A, supplement O, sodium polyanetholesulfonate เปนอยางนอย 
    4.4 เปนขวดอาหารเลี้ยงเชื้อขนาดบรรจุไมนอยกวา 80 mL  
    4.5 สามารถใสเลือดไดในปริมาตร 5-10 mL  
    4.6 ใชไดท้ังกับสิ่งสงตรวจจากเด็กและผูใหญ รวมไปถึงตัวอยางเลือดและ sterile body fluid 
5. TSI agar  
    5.1 เปนอาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับจําแนกเชื้อแบคทีเรียกลุม Enterobacteriaceae  
    5.2 บรรจุในหลอดพลาสติกฝาเกรียว แบบเวนชวงตรงกัน เพื่อสามารถปรับใชสาํหรับการเลี้ยงเชื้อ 
               ทั้งแบบ aerobic และ anaerobic ไดอยางเหมาะสม 
 5.3 มีใบรับรอง certificate of analysis จากบริษัทผูผลิต ซึ่งประกอบดวยการทํา sterility test         
               และ microbiological test performance เปนอยางนอย 
6. MIO agar  
    6.1 เปนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมีชนิด MIO (Motility, Indole, Ornithine)        

               เพื่อจําแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียตาง ๆ 
    6.2 บรรจุในหลอดพลาสติกฝาเกรียว แบบเวนชวงตรงกัน เพื่อสามารถปรับใชสาํหรับการเลี้ยงเช้ือ 
               ทั้งแบบ aerobic และ anaerobic ไดอยางเหมาะสม 
    6.3 มีใบรับรอง certificate of analysis จากบริษัทผูผลิต ซึ่งประกอบดวยการทํา sterility test        
               และ microbiological test performance เปนอยางนอย  

7. LIA agar  
7.1 เปนอาหารเลี้ยงเชื้อใชทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมี สําหรับจําแนกเชื้อกลุม Salmonella spp.  

 7.2 บรรจุในหลอดพลาสติกฝาเกรียว แบบเวนชวงตรงกัน เพื่อสามารถปรับใชสาํหรับการเลี้ยงเช้ือ 
               ทั้งแบบ aerobic และ anaerobic ไดอยางเหมาะสม 
 7.3 มีใบรับรอง certificate of analysis จากบริษัทผูผลิต ซึ่งประกอบดวยการทํา sterility test          

               และ microbiological test performance เปนอยางนอย  
8. Carbol fuchsin for AFB 
    8.1 เปนสารเคมีสําหรับยอมสีเชื้อแบคทเีรียชนิดติดสีทนกรดเพื่อการตรวจวิเคราะห เชน เชื้อกอโรคบางชนิด
      ไดแก Mycobacterium, Nocardia และ Rhodococcus ซึ่งมีผนังเซลลที่มีปริมาณไขมันสูง 
    8.2 มีลักษณะเปนของเหลว มีขนาดบรรจุไมนอยกวา 450 mL ตอขวด   
 

      (ลงชื่อ).............................................................ประธานกรรมการ 
                                   (       นางอารีย  ประสิทธิพยงค       ) 
 

(ลงชื่อ)........................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ  
        (   นางสาวญานิณี  จรสัวิศรุตพร   )                         (       นางสาวมยุรี  ยอดอินทร      ) 
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9. Methylene blue for AFB 
    9.1 เปนสารเคมีสําหรับยอมสีเชื้อแบคทีเรียชนิดติดสีทนกรดเพ่ือการตรวจวิเคราะห เชน เชื้อกอโรคบางชนิด
      ไดแก Mycobacterium, Nocardia และ Rhodococcus ซึ่งมีผนังเซลลที่มีปริมาณไขมันสูง 
          9.2 มีลักษณะเปนของเหลว มีขนาดบรรจุไมนอยกวา 450 mL ตอขวด   
10. Acid fast decolorizer 
   10.1 เปนสารเคมีสําหรับยอมสีเชื้อแบคทีเรียชนิดติดสีทนกรดเพื่อการตรวจวิเคราะห เชน เชื้อกอโรคบางชนิด         
                 ไดแก Mycobacterium ซึ่งมีผนังเซลลท่ีมีปรมิาณไขมันสูง   
   10.2 มีลักษณะเปนของเหลว มีขนาดบรรจุไมนอยกวา 1,000 mL ตอขวด  
11. Modified acid fast decolorizer 
    11.1 เปนสารเคมีสําหรับยอมสีเช้ือแบคทีเรียชนิดติดสีทนกรดเพื่อการตรวจวิเคราะห เชน เชื้อกอโรคบางชนิด
       ไดแก Nocardia และ Rhodococcus ซึ่งมีผนงัเซลลที่มีปริมาณไขมันสูง            
 11.2 มีลักษณะเปนของเหลว มีขนาดบรรจุไมนอยกวา 1,000 mL ตอขวด   
12. Gram's crystal violet 
    12.1 เปนสารเคมีสําหรับยอมสีเช้ือแบคทีเรีย เพื่อดูลักษณะรูปราง การจัดเรียงตัวและการติดสีแกรมของเชื้อ
        เพื่อแยกลักษณะความแตกตางของผนังเซลล ไดแก แบคทีเรียแกรมบวก (Gram positive bacteria) และ  
                 แบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacteria) 
    12.2 มีลักษณะเปนของเหลว มีขนาดบรรจุไมนอยกวา 450 mL ตอขวด   
13. Gram's safranine 
    13.1 เปนสารเคมีสําหรับยอมสีเช้ือแบคทีเรีย เพื่อดูลักษณะรูปราง การจัดเรียงตัวและการติดสีแกรมของเชื้อ

        เพื่อแยกลักษณะความแตกตางของผนังเซลล ไดแก แบคทีเรียแกรมบวก (Gram positive bacteria)
        และแบคทีเรยีแกรมลบ (Gram negative bacteria) 
    13.2 มีลักษณะเปนของเหลว มีขนาดบรรจุไมนอยกวา 450 mL ตอขวด   
14. Gram's iodine 
     14.1 เปนสารเคมีสําหรับยอมสีเชื้อแบคทีเรีย เพื่อดูลักษณะรูปราง การจัดเรียงตัวและการติดสีแกรมของเชื้อ

       เพื่อแยกลักษณะความแตกตางของผนังเซลล ไดแก แบคทีเรียแกรมบวก (Gram positive bacteria)     
       และแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacteria) 
    14.2 มีลักษณะเปนของเหลว มีขนาดบรรจุไมนอยกวา 450 mL ตอขวด   
15. Gram's decolorizer 
     15.1 เปนสารเคมีสําหรับยอมสีเชื้อแบคทีเรีย เพื่อดูลักษณะรูปราง การจัดเรียงตัวและการติดสีแกรมของเชื้อ

        เพื่อแยกลักษณะความแตกตางของ ผนังเซลล ไดแก แบคทีเรียแกรมบวก (Gram positive bacteria)  
                 และแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacteria) 
    15.2 มีลักษณะเปนของเหลว มีขนาดบรรจุไมนอยกวา 450 mL ตอขวด    
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16. Chrom candida agar plate 
 16.1 อาหารเลี้ยงเชื้อเตรียมสําเร็จพรอมใชงานเพื่อใชแยกชนิดของเชื้อกอโรค candida spp. จากสขีองโคโลนี 
 16.2 เปนอาหารเลี้ยงเชื้อเตรียมสําเรจ็พรอมใชงาน บรรจุในถาดพลาสติกปราศจากเชื้อ ขนาดเสนผาศูนยกลาง  
                 85-90 มิลลิเมตร 
 16.3 มีเอกสาร Certificate of Analysis จากบริษัทผูผลิต ซึ่งประกอบดวยการทาํ Sterility test และ  
                 Microbiological performance กับเชื้อสายพันธมาตรฐาน  
17. Brilliance CRE agar plate 
 17.1 อาหารเลี้ยงเชื้อเตรียมสําเร็จพรอมใชงานเพื่อใชตรวจหาเชื้อ Enterobacteriaceae ที่ดื้อตอยากลุม   
                 Carbapenem ดวยสีของโคโลนีของเชื้อ 
 17.2 เปนอาหารเลี้ยงเชื้อเตรียมสําเรจ็พรอมใชงาน บรรจุในถาดพลาสติกปราศจากเชื้อ ขนาดเสนผาศูนยกลาง  
                 85-90 มิลลิเมตร 
 17.3 มีเอกสาร Certificate of Analysis จากบริษัทผูผลิต ซึ่งประกอบดวยการทาํ Sterility test และ  
                 Microbiological performance กับเชื้อสายพันธมาตรฐาน  
18. Brilliance VRE agar plate 

 18.1 อาหารเลี้ยงเชื้อเตรียมสําเร็จพรอมใชงานเพื่อใชตรวจหาเชื้อ Enterococci ที่ดื้อตอยาVancomycin  
            (Vancomycin Resistant Enterococci: VRE) และใชจําแยกชนิดของเชื้อ Enterococci จากสีของโคโลนี 
 18.2 เปนอาหารเลี้ยงเชื้อเตรียมสําเรจ็พรอมใชงาน บรรจุในถาดพลาสติกปราศจากเชื้อ ขนาดเสนผาศูนยกลาง  
            85-90 มิลลิเมตร 
 18.3 มีเอกสาร Certificate of Analysis จากบริษัทผูผลิต ซึ่งประกอบดวยการทาํ Sterility test และ 

            Microbiological performance กับเช้ือสายพันธมาตรฐาน  
19. TCBS agar  
 19.1 เปนอาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับคัดแยกชนิดของเชื้อกลุม Vibrio spp. 
 19.2 บรรจุในถุงพลาสตกิที่มีคุณสมบัติเพ่ือลดการระเหยของน้ําในอาหารเลี้ยงเชื้อ 
 19.3 มีใบรับรอง certificate of analysis จากบริษัทผูผลิต ซึ่งประกอบดวยการทํา sterility test          

                 และ microbiological test performance เปนอยางนอย  
20. XLD agar  

 20.1 เปนอาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับคัดแยกชนิดของเชื้อ Salmonella spp. และ Shigella spp. 
 20.2 บรรจุในถุงพลาสตกิที่มีคุณสมบัติเพ่ือลดการระเหยของน้ําในอาหารเลี้ยงเชื้อ 
 20.3 มีใบรับรอง certificate of analysis จากบริษัทผูผลิต ซึ่งประกอบดวยการทํา sterility test          

                 และ microbiological test performance เปนอยางนอย  
21. Alkaline peptone water  
 21.1 เปนอาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับเพ่ิมปริมาณเชื้อกลุม Vibrio spp.ในสิ่งสงตรวจ  
 21.2 บรรจุในหลอดพลาสติกฝาเกรียวแบบเวนชวงตรงกัน เพื่อสามารถปรบัใชสําหรับการเลี้ยงเชื้อ         
                 ทั้งแบบ aerobic และ anaerobic ไดอยางเหมาะสม 
 

      (ลงชื่อ).............................................................ประธานกรรมการ 
                                   (       นางอารีย  ประสิทธิพยงค       ) 
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 21.3 มีใบรับรอง certificate of analysis จากบริษัทผูผลิต ซึ่งประกอบดวยการทํา sterility test          
                 และ microbiological test performance เปนอยางนอย 
22. Tetrathionate broth  
 22.1 เปนอาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับเพ่ิมปริมาณเชื้อกลุม Salmonella spp.ในสิ่งสงตรวจ  
 22.2 บรรจุในหลอดพลาสติกฝาเกรียวแบบเวนชวงตรงกัน เพื่อสามารถปรบัใชสําหรับการเลี้ยงเชื้อ        
                 ทั้งแบบ aerobic และ anaerobic ไดอยางเหมาะสม 
 22.3 มีใบรับรอง certificate of analysis จากบริษัทผูผลิต ซึ่งประกอบดวยการทํา sterility test          
                 และ microbiological test performance เปนอยางนอย 
23. Optochin disc 
 23.1 เปนแผนทดสอบที่มีสวนประกอบของยา Optochin 5 ug ที่ผานการฆาเชื้อแลว (sterile paper discs) 
                ใชจําแนกเชื้อกลุม Streptococcus pneumoniae 
 23.2 ลักษณะเปนแผนยากลมสีขาวขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 mm ระบุชื่อยอและความเขมขนของ        
                ผลิตภัณฑกํากับทุกแผน บรรจุภายในหลอดที่มีสารดูดความชื้นแยก 1 หลอดตอ 1 ชิ้น 
 23.3 แผนยามีการควบคุมความชื้นตองไมเกิน 2% 
 23.5 สามารถใชคูกับเครื่องจายแผนยา (disc dispenser) ได  
24. Bacitracin disc 

 24.1 เปนแผนทดสอบที่มีสวนประกอบของยา Bacitracin 0.04 unit ที่ผานการฆาเชื้อ ใชจําแนกเชื้อ           
           กลุม Group A Streptococcus  
 24.2 ลักษณะเปนแผนยากลมสีขาวขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 mm ระบุชื่อยอและความเขมขนของ        

           ผลิตภัณฑกํากับทุกแผน บรรจุภายในหลอดท่ีมีสารดูดความชื้นแยก 1 หลอดตอ 1 ชิ้น 
 24.3 แผนยามีการควบคุมความชื้นตองไมเกิน 2% 
 24.4 สามารถใชคูกับเครื่องจายแผนยา (disc dispenser) ได 

25. Parafin liquid 
25.1 เปนสารผสมของไฮโดรคารบอนเหลวที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม มีลักษณะเปนของเหลว     

      น้าํมันใส ไมมีสี เขากับน้าํไมได 
25.2 ขนาดบรรจุไมนอยกวา 450 mL  

26. 0.5 McFarland tube 
 26.1 เปนหลอดบรรจุสารความขุนมาตรฐานใชสําหรับการปรับความขุนของสารละลายแบคทีเรีย  
        มีลักษณะเปนสารละลายขุนในหลอดแกวขนาด 15×130 mm 

 26.2 เมื่อปรับสารละลายแบคทีเรียใหมีความขุนเทากับ McFarland standard no. 0.5 แลวจะมี         
        ความเขมขนเซลลประมาณ 1.5 × 108 CFU/ml 
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27. X Factor  
 27.1 เปนแผนทดสอบที่ผานการฆาเชื้อแลว ใชสาํหรับจําแนกเชื้อกลุม Haemophilus spp. 

 27.2 ลักษณะเปนแผนยากลมสีขาวขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 mm ระบุชื่อยอและความเขมขนของ        
           ผลติภัณฑกํากับทุกแผน บรรจุภายในหลอดที่มีสารดูดความชื้น 
 27.3 แผนยามีการควบคุมความชื้นตองไมเกิน 2% 
 27.4 สามารถใชคูกับเครื่องจายแผนยา (disc dispenser) ได 

28. V Factor 
 28.1 เปนแผนทดสอบที่ผานการฆาเชื้อแลว ใชสาํหรับจําแนกเชื้อกลุม Haemophilus spp. 

 28.2 ลักษณะเปนแผนยากลมสีขาวขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 mm ระบุชื่อยอและความเขมขนของ        
           ผลติภัณฑกํากับทุกแผน บรรจุภายในหลอดที่มีสารดูดความชื้นแยก 1 หลอดตอ 1 ชิ้น 
 28.3 แผนยามีการควบคุมความชื้นตองไมเกิน 2% 
 28.4 สามารถใชคูกับเครื่องจายแผนยา (disc dispenser) ได 

29. Oxidase Reagent  
 29.1 เปนน้ํายาทดสอบปฏิกิริยา oxidase test ใชสําหรับทดสอบการสราง enzyme oxidase 
   29.2 มีสวนประกอบของสาร tetramethl phenylene diamine   
30. KOH Reagent  

30.1 เปนสารละลายประกอบดวย 10 % potassium hydroxide  
30.2 มีลักษณะเปนของเหลวใส พรอมใชงานขนาดบรรจุไมนอยกวา 450 mL ตอขวด 

เงื่อนไขเฉพาะ 

1. รับประกันคณุภาพการใชงานตามระยะเวลาวันหมดอายุของน้ํายาและอุปกรณทกุชนิด 

2. มีการระบุ lot number วันผลิตและวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑอยางชัดเจน 

3. น้ํายาหรืออุปกรณตาง ๆ ที่สงมอบทั้งหมดตองมีอายุใชงานไมนอยกวา 90 วันนับตั้งแตวันสงมอบของแตละงวด รวมทั้งมี 

    บรรจุภัณฑ และการนําสงในอุณหภูมิทีไ่มมีผลกระทบตอคุณภาพของสารสําหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ สียอม และอุปกรณตาง  ๆ

4. การสงมอบจะตองสงมอบตามความตองการของสถาบันฯ โดยจะออกใบสั่งซ้ือใหผูขายสงมอบ ภายใน 15 วันทําการ 

   หลังจากไดรับใบสั่งซื้อ 

5. หากน้ํายาหรืออุปกรณตาง ๆ มีปญหาหรือเสื่อมสภาพที่เกิดจากการขนสงหรอืการผลิตบริษัทผูขายจะตองรับเปลี่ยน 

   หรือทดแทนสินคาใหมโดยไมมีเงื่อนไขภายใน 15 วัน นบัถัดจากวันที่รับแจง 

6. บริษัทตองรับผิดชอบในกรณทีี่น้ํายาตรวจวิเคราะหและสวนประกอบที่เกิดการเสื่อมสภาพกอนหมดอายุการใช 
 

             คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ 
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                            (        นางอารยี   ประสิทธิพยงค       ) 
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รายการนํ้ายาสําหรับจําแนกชนิดและทดสอบความไวของเช้ือจุลชีพ อาหารเลี้ยงเชื้อและอุปกรณประกอบ 

สําหรับงานจุลชีววิทยา จํานวน 30 รายการ 

ลําดับ รายการ จํานวน 

1 เพลททดสอบความไวตอเชื้อจุลชีพ 1,200 เพลท 

2 เพลททดสอบความไวตอเชื้อรา 50 เพลท 

3 เพลททดสอบจําแนกเชื้อจุลชีพ 400 เพลท 

4 ขวดเพาะเชื้อจากเลือด 2,400 ขวด 

5 TSI agar 250 หลอด 

6 MIO agar 250 หลอด 

7 LIA agar 250 หลอด 

8 Carbol fuchsin for AFB 5 ขวด 

9 Methylene blue for AFB 5 ขวด 

10 Acid fast decolorizer 5 ขวด 

11 Modified acid fast decolorizer 5 ขวด 

12 Gram’s crystal violet 5 ขวด 

13 Gram’s safranine 5 ขวด 

14 Gram’s iodine 5 ขวด 

15 Gram’s decolorizer 5 ขวด 

16 Chrom candida agar plate 20 เพลท 

17 Brilliance CRE agar plate 20 เพลท 

18 Brilliance VRE agar plate 20 เพลท 

19 TCBS agar 100 เพลท 

20 XLD agar 100 เพลท 

21 Alkaline peptone water 100 หลอด 

22 Tetrathionnate broth 100 หลอด 

23 Optochin disc 1 หลอด 

24 Bacitracin disc 1 หลอด 

25 Parafin liquid 3 ขวด 

     

 

      (ลงชื่อ).............................................................ประธานกรรมการ 
                                   (       นางอารีย  ประสิทธิพยงค       ) 
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รายการนํ้ายาสําหรับจําแนกชนิดและทดสอบความไวของเช้ือจุลชีพ อาหารเลี้ยงเชื้อและอุปกรณประกอบ 

สําหรับงานจุลชีววิทยา จํานวน 30 รายการ 

ลําดับ รายการ จํานวน 

26 0.5 McFarland tube 1 หลอด 

27 X Factor 1 หลอด 

28 V Factor 1 หลอด 

29 Oxidase Reagent 50 หลอด 

30 KOH Reagent 1 ขวด 
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