




















ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
1.ชื่อโครงการ จัดซื้อน้้ายาตรวจหาวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและวัสดุควบคุมคุณภาพ . 
ภายนอกทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา.จ้านวน 8 รายการ 
2. งานงานโลหิตวิทยากลุ่มงาน  พยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร4,315,764.00บาท 
4. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).    16 พฤศจิกายน 2563       . เป็นเงิน 4,315,764.00  บาท  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                  -                  บาท 
(ตามเอกสารแนบท้าย) 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
5.1 บริษัท เมดิทอป จ้ากัด 
5.2 บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ้ากัด 
5.3 บริษัท พาวเวอร์เมด จ้ากัด 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

   1. นางสาวญานิณี จรัสวิศรุตพร          นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ          ประธานกรรมการ 
   ด้านบริการทางวิชาการ  
     2. นางสาววิชุดา     ไตรรัตน์อภิชาต นักเทคนิคการแพทย์ช้านาญการ                  กรรมการ 
   ด้านบริการทางวิชาการ  
     3. นางสาวปิยาภรณ์      บัวกลาง นักเทคนิคการแพทย์ช้านาญการ                 กรรมการ 
   ด้านบริการทางวิชาการ  

  
 

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

(น                                            (นางสาวญานิณี  จรัสวิศรุตพร) 
   ลงชื่อ..............................................กรรมการ      ลงชื่อ..............................................กรรมการ
 (นางสาววิชุดา  ไตรรัตน์อภิชาต)            (นางสาวปิยาภรณ์   บัวกลาง) 
  

 

 



1 น ้ายาเจือจางเม็ดเลือดและตรวจนับเม็ดเลือด 125,000   เทสต์

2 สีฟลูออเรสเซนต์ส้าหรับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว 124,000   เทสต์

3 สีฟลูออเรสเซนต์ส้าหรับนับจ้านวนเม็ดเลือดขาว, เบโซฟิลและเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนชนิด NRBC                      128,000   เทสต์

4 น ้ายาแยกชนิดเม็ดเลือดขาว 126,650   เทสต์

5 น ้ายานับจ้านวนเม็ดเลือดขาว, เบโซฟิลและเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนชนิด NRBC 126,650   เทสต์

6 น ้ายาส้าหรับตรวจวดัฮีโมโกลบิน   120,000   เทสต์

7 วสัดุควบคุมคุณภาพภายนอกระดับสากลส้าหรับตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 1            แพ็ค

8 วสัดุควบคุมคุณภาพภายนอกระดับสากลส้าหรับตรวจวดัการแข็งตัวของเลือด 1            แพ็ค

น ้ายาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและวัสดุควบคุมคุณภาพภายนอกทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา จ้านวน 8 รายการ 

รายการ จ้านวนล้าดับ



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
น้้ายาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและวัสดุควบคุมคุณภาพภายนอกทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา     

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด และแยกชนิด
ของเม็ดเลือดขาวทั้ง 5 ชนิด โดยอัตโนมัติ เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วย และใช้ประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
โดยองค์กรภายนอกเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของผลการทดสอบทางโลหิตวิทยา 
       1. น้้ายาเจือจางเม็ดเลือดและตรวจนับเม็ดเลือด  

 1.1 เป็นน้้ายาส้าเร็จรูปใช้กับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติเพ่ือเจือจางและตรวจนับเม็ดเลือดแดง   
และเกล็ดเลือด  

 1.2 น้้ายาเป็นของเหลวพร้อมใช้งาน  
   1.3 น้้ายามีปริมาตรไม่น้อยกว่า 20 ลิตร 
   1.4 น้้ายามีอายุไม่น้อยกว่า 60 วัน หลังจากเปิดใช้งานแล้ว  
   1.5 สามารถใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 

       2. สีฟลูออเรสเซนต์ส้าหรับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว    
 2.1 เป็นสีฟลูออเรสเซนต์ส้าเร็จรูปใช้กับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติส้าหรับนับแยกเม็ดเลือดขาวชนิด

นิวโทรฟิล, ลิมโฟไซต์, โมโนไซต์และอีโอซิโนฟิล 
  2.2 เป็นของเหลวพร้อมใช้งาน  

    2.3 ขนาดบรรจุน้้ายา 1 กล่องใหญ่ มี 2 กล่องเล็ก แต่ละกล่องมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 40 มิลลิลิตร                        
   2.4 มีอายุไม่น้อยกว่า 60 วัน หลังจากเปิดใช้งานแล้ว  
   2.5 สามารถใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 

3. สีฟลูออเรสเซนต์ส้าหรับนับจ้านวนเม็ดเลือดขาว, เบโซฟิลและเม็ดเลือดแดง                          
   ตัวอ่อนชนิด NRBC       

           3.1 เป็นสีฟลูออเรสเซนต์ส้าเร็จรูปใช้กับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติส้าหรับนับจ้านวนเม็ดเลือดขาว,           
เบโซฟิลและเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนชนิด NRBC 

           3.2 เป็นของเหลวพร้อมใช้งาน  
    3.3 ขนาดบรรจุน้้ายา 1 กล่องใหญ่ มี 2 กล่องเล็ก แต่ละกล่องมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 80 มิลลิลิตร                        
   3.4 มีอายุไม่น้อยกว่า 60 วัน หลังจากเปิดใช้งานแล้ว  
   3.5 สามารถใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 
 
 
                                       ลงชื่อ............................................ประธานกรรมการ  

                                            (นางสาวญานิณี  จรัสวิศรุตพร) 
   ลงชื่อ..............................................กรรมการ      ลงชื่อ..............................................กรรมการ
 (นางสาววิชุดา  ไตรรัตน์อภิชาต)            (นางสาวปิยาภรณ์   บัวกลาง) 
  



       4. น้้ายาแยกชนิดเม็ดเลือดขาว  
           4.1 เป็นน้้ายาส้าเร็จรูปใช้กับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติเพ่ือนับแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวชนิด 

นิวโทรฟิล, ลิมโฟไซต์, โมโนไซต์ และอีโอซิโนฟิล 
  4.2 น้้ายาเป็นของเหลวพร้อมใช้งาน  

   4.3 น้้ายามีปริมาตรไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 
   4.4 น้้ายามีอายุไม่น้อยกว่า 60 วัน หลังจากเปิดใช้งานแล้ว  
   4.5 สามารถใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 

        5. น้้ายานับจ้านวนเม็ดเลือดขาว, เบโซฟิลและเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนชนิด NRBC  
           5.1 เป็นน้้ายาส้าเร็จรูปใช้กับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติเพ่ือนับจ้านวนเม็ดเลือดขาว, เบโซฟิลและ

เม็ดเลือดแดงตัวอ่อนชนิด NRBC 
  5.2 น้้ายาเป็นของเหลวพร้อมใช้งาน  

   5.3 น้้ายามีปริมาตรไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 
   5.4 น้้ายามีอายุไม่น้อยกว่า 60 วัน หลังจากเปิดใช้งานแล้ว  
   5.5 สามารถใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 

       6. น้้ายาส้าหรับตรวจวัดฮีโมโกลบิน    
6.1 เป็นน้้ายาส้าเร็จรูปใช้กับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติเพ่ือตรวจวัดฮีโมโกลบิน   
6.2 น้้ายาเป็นของเหลวพร้อมใช้งาน  

  6.3 น้้ายามีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 
  6.4 น้้ายามีอายุไม่น้อยกว่า 60 วัน หลังจากเปิดใช้งานแล้ว  
  6.5 สามารถใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 

7. วัสดุควบคุมคุณภาพภายนอกระดับสากลส้าหรับตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
7.1 เป็นสารที่ใช้ส้าหรับควบคุมคุณภาพภายนอกของการวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา 
7.2 สามารถใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกของการวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา ได้ไม่น้อยกว่า 12  

การทดสอบดังนี้ Hemoglobin, Hematocrit, Red blood cell, White blood cell , 
Platelets, MCV, MCH, MCHC, MPV, PCV, PCT และ RDW 

7.3 มีการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ ในต่างประเทศ 
7.4 การวิเคราะห์จะกระท้าตามเวลาที่ก้าหนดและบริษัทผู้ผลิตจะท้าการเปรียบเทียบผลพร้อม     

ประเมินผลของการวิเคราะห์ในแต่ละตัวอย่าง 
 
 

                                       ลงชื่อ............................................ประธานกรรมการ  
                                            (นางสาวญานิณี  จรัสวิศรุตพร) 

  ลงชื่อ..............................................กรรมการ   ลงชื่อ..............................................กรรมการ
 (นางสาววิชุดา  ไตรรัตน์อภิชาต)        (นางสาวปิยาภรณ์   บัวกลาง)  
 



8. วัสดุควบคุมคุณภาพภายนอกระดับสากลส้าหรับตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด 
8.1 เป็นชุดน้้ายาส้าหรับควบคุมคุณภาพภายนอกการตรวจการแข็งตัวของเลือด 
8.2 สามารถใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกตรวจการแข็งตัวของเลือดได้ 5 การทดสอบดังนี้ 

 aPTT,  PT, TT, Fibrinogen และ Antithrombin III  
8.3 มีการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ ในต่างประเทศ  
8.4 การวิเคราะห์จะกระท้าตามเวลาที่ก้าหนดและบริษัทผู้ผลิตจะท้าการเปรียบเทียบผล  

  พร้อมประเมินผลของการวิเคราะห์ในแต่ละตัวอย่าง 
เงื่อนไขเฉพาะ 

1. รับประกันคุณภาพการใช้งานตามระยะเวลาวันหมดอายุของน้้ายา 

2. มีเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์จากสถาบันที่สากลรับรองและน้้ายาทุกชนิดจะต้องมีใบอนุญาตให้

น้าเข้ามาจ้าหน่ายในประเทศไทยจากส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข 

3. มีการรับรองคุณภาพน้้ายาจากบริษัทผู้ผลิต ว่าน้้ายาที่ส่งมอบสามารถใช้งานได้ดีกับเครื่อง ที่

สถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้อยู่โดยไม่ต้องดัดแปลง 

4. น้้ายาที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบของแต่ละงวดรวมทั้งมี

บรรจุภัณฑ์ และการน้าส่งในอุณหภูมิที่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้้ายา 

5. การส่งมอบจะต้องส่งมอบตามความต้องการของสถาบันฯโดยจะออกใบสั่งซื้อให้ผู้ขายส่งมอบ

ภายใน 15 วัน ท้าการหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ 

6. หากน้้ายามีปัญหาหรือเสื่อมสภาพที่เกิดจากการขนส่งหรือการผลิต บริษัทผู้ขายจะต้องรับเปลี่ยน

หรือทดแทนสินค้าใหม่โดยไม่มีเงื่อนไขภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับแจ้ง 

7. บริษัทต้องรับผิดชอบในกรณีท่ีน้้ายาตรวจวิเคราะห์และส่วนประกอบเกิดการเสื่อมสภาพก่อน

หมดอายุการใช้งานปกติ 

 
 
                                    ลงชื่อลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการ  
                                                   (นางสาวญานิณี  จรัสวิศรุตพร) 
 
  ลงชื่อ..................................................กรรมการ   ลงชื่อ............................... .................กรรมการ
   (นางสาววิชุดา  ไตรรัตน์อภิชาต)                      (นางสาวปิยาภรณ์   บัวกลาง)  
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