






















แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

1. ชื่อโครงการ    ซ้ือน้้ายาส้าหรับจ้าแนกชนิดและทดสอบความไวของเชื้อจุลชีพ อาหารเลี้ยงเชื้อและ  ’ 
          อุปกรณ์ประกอบสา้หรับงานจลุชีววิทยาจ้านวน 13 รายการ (ครั้งที่ 2)                             ’ 
2. กลุ่มงาน       พยาธิวิทยาคลินกิและเทคนคิการแพทย ์   .ส่วนราชการ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     ’ 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                        608,900.00                                   บาท  
4. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                  19 มกราคม 2566                                  . 
   เป็นเงิน             608,900.00      บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                           -            บาท 
   ตามรายละเอียดแนบท้าย 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
   5.1    ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดคลินิกอลไดแอกโนสติคส์                                                          . 
   5.2    บริษัท เมดิเซ้นส์ จ้ากัด                                                                                 . 
   5.3    บริษัท คีนควอลิตี้เวิร์คส์ จ้ากัด                                                                       .. 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1 นายอนุพงษ์  ไชยมูล                       ต้าแหน่ง      นักเทคนิคการแพทย์ช้านาญการพิเศษ   . 
                                                                         ด้านบริการทางวิชาการ                     ’ 
    6.2 นางสาวปิยาภรณ์   บัวกลาง              ต้าแหน่ง      นักเทคนิคการแพทย์ช้านาญการ          .  
                                                                         ด้านบริการทางวิชาการ                     ’ 
    6.3 นางสาวอัจฉราพรรณ  สิมะพัฒนสาร    ต้าแหน่ง      นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ           ’ 
 

 
    
   (ลงชื่อ) .........................................................................ประธานกรรมการ 
 (         นา ยอนุพงษ์          ไชยมูล )  
 
   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (       นา งสาวปิยาภรณ์     บัวกลาง )  
 
   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (    นางสาวอัจฉราพรรณ   สิมะพัฒนสาร )  
 

 
 



 
ตารางราคาน้้ายาส้าหรับจ้าแนกชนิดและทดสอบความไวของเชื้อจุลชีพ อาหารเลี้ยงเชื้อ 

และอุปกรณ์ประกอบส้าหรับงานจุลชีววิทยาจ้านวน 13 รายการ (ครั้งที่ 2) 
 

ล้าดับ รายการ จ้านวน ราคา(บาท) เป็นเงิน (บาท) 

1. เพลททดสอบความไวต่อเชื้อจุลชีพ 900เพลท 360.00 324,000.00 

2. เพลททดสอบจ้าแนกเชื้อจุลชีพ 300เพลท 450.00 135,000.00 

3. ขวดเพาะเชื้อจากเลือด 900ขวด 155.00 139,500.00 

4. Carbol fuchsin for AFB 2 ขวด 900.00 1,800.00 

5. Methylene blue for AFB 2 ขวด 300.00 600.00 

6. Acid fast decolorizer 2 ขวด 350.00 700.00 

7. Gram’s crystal violet 2 ขวด 650.00 1,300.00 

8. Gram’s safraninr 2 ขวด 500.00 1,000.00 

9. Gram’s iodine 2 ขวด 130.00 260.00 

10. Gram’s decolorizer 2 ขวด 270.00 540.00 

11. TCBS agar (10 เพลท/แพค) 50 จาน 12.00 600.00 

12. XLD agar (10 เพลท/แพค) 50 จาน 12.00 600.00 

13. Parafin liquid 3 ขวด 1,000.00 3,000.00 

(หกแสนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 608,900.00 
 
     
   (ลงชื่อ) .........................................................................ประธานกรรมการ 
 (         นา ยอนุพงษ์       ไชยมูล )  
 
   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (       นา งสาวปิยาภรณ์   บัวกลาง )  
 
   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (    นางสาวอัจฉราพรรณ  สิมะพัฒนสาร )  

 



รายละเอียดคุณลักษณะน้้ายาส้าหรับจ้าแนกชนิดและทดสอบความไวของเชื้อจุลชีพ อาหารเลี้ยงเชื้อ 
และอุปกรณ์ประกอบส้าหรับงานจุลชีววิทยาจ้านวน 13 รายการ 

 
รายการที่ 1 เพลททดสอบความไวต่อเชื้อจุลชีพ 

1. เพลททดสอบมีลักษณะเป็น microtitre plate โดยในแต่ละหลุมมียาต้านเชื้อจุลชีพชนิดต่าง ๆ  
     ในความเข้มข้นที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบ two-fold dilution  

2. ใช้หลักการ microbrothdilution method รายงานผลเป็นค่าความเข้มข้นต่่าสุดที่สามารถยับยั้ง 
   การเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพmicrobial inhibitory concentration(MIC) 
3. สามารถวัดค่าโดยใช้หลักการ fluorescence หรือความขุ่น 
4. สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าหรืออ่านโดยใช้เครื่องอัตโนมัติ  

    5. มีแผ่นสติกเกอร์ใสส่าหรับปิดทับด้านบนของเพลท เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนและฟุ้งกระจายของเชื้ อ 
รายการที่ 2 เพลททดสอบจ้าแนกเชื้อจุลชีพ  
        1. เป็นเพลททดสอบส่าหรับจ่าแนกชนิดของเชื้อจุลชีพกลุ่ม gram negativeและ grampositive 

   โดยอาศัยปฏิกิริยาทางชีวเคมีของเชื้อ (biochemical test) 
        2. เพลททดสอบมีลักษณะเป็น microtiterplate โดยแต่ละหลุมเคลือบสารปฏิกิริยาทางชีวเคมี 

   ไม่น้อยกว่า 32 ชนิด ต่อการจ่าแนกเชื้อ 1 isolate  
        3. สามารถวัดค่าโดยใช้หลักการ fluorescence หรือความขุ่น 
          4. มีแผ่นสติกเกอร์ใสส่าหรับปิดทับด้านบนของเพลท เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนและฟุ้งกระจายของเชื้อ  
รายการที่ 3 ขวดเพาะเชื้อจากเลือด 
        1. เป็นขวดอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดอาศัยออกซิเจนในการเจริญเติบโต สามารถเพาะเลี้ยงได้ทั้งเชื้อแบคทีเรีย  

   และยีสต์ จากเลือดและ sterile body fluid ต่าง ๆ  
       2. อาหารเลี้ยงเชื้อภายในขวดประกอบด้วยsoy-casein peptone A, yeast extract, dextrose,   

   divalent salts A, supplement O, sodium polyanetholesulfonate เป็นอย่างน้อย 
       3. เป็นขวดอาหารเลี้ยงเชื้อขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า80 mL  
       4. สามารถใส่เลือดได้ในปริมาตร 5-10 mL  
       5. ใช้ได้ทั้งกับสิ่งส่งตรวจจากเด็กและผู้ใหญ่ รวมไปถึงตัวอย่างเลือดและ sterile body fluid 
รายการที่ 4 Carbol fuchsin for AFB 

1. เป็นสารเคมีส่าหรับย้อมสีเชื้อแบคทีเรียชนิดติดสีทนกรดเพ่ือการตรวจวิเคราะห์เช่น เชื้อก่อโรคบางชนิด 
ไดแ้ก่ Mycobacterium, Nocardia และ Rhodococcus ซึ่งมีผนังเซลล์ที่มีปริมาณไขมันสูง 

          2. มีลักษณะเป็นของเหลว มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 450 mL ต่อขวด 
 
 
    ( ลงชื่อ).............................................................ประธานกรรมการ 
           (            นายอนุพงษ์  ไชยมูล        ) 
 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)........................................................กรรมการ  
        (  นางสาวปิยาภรณ์บัวกลาง   )                        (นางสาวอัจฉราพรรณ  สิมะพัฒนสาร) 
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รายการที่ 5 Methylene blue for AFB 

1. เป็นสารเคมีส่าหรับย้อมสีเชื้อแบคทีเรียชนิดติดสีทนกรดเพ่ือการตรวจวิเคราะห์ เช่น เชื้อก่อโรคบางชนิด 
              ไดแ้ก่ Mycobacterium, Nocardia และ Rhodococcus ซึ่งมีผนังเซลล์ที่มีปริมาณไขมันสูง   
         2. มีลักษณะเป็นของเหลว มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 450 mL ต่อขวด   
รายการที่ 6 Acid fast decolorizer 
           1. เป็นสารเคมีส่าหรับย้อมสีเชื้อแบคทีเรียชนิดติดสีทนกรดเพ่ือการตรวจวิเคราะห์ เช่น เชื้อก่อโรคบางชนิด 

   ไดแ้ก่ Mycobacterium ซึ่งมีผนังเซลล์ที่มีปริมาณไขมันสูง   
         2. มีลักษณะเป็นของเหลว มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1,000 mLต่อขวด  
รายการที่ 7 Gram's crystal violet 

1. เป็นสารเคมีส่าหรับย้อมสีเชื้อแบคทีเรีย เพ่ือดูลักษณะรูปรา่ง การจัดเรียงตัวและการติดสีแกรมของเชื้อ 
   เพ่ือแยกลักษณะความแตกต่างของผนังเซลล์ ได้แก่ แบคทีเรียแกรมบวก (Grampositivebacteria)  
   และแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacteria) 

          2. มีลักษณะเป็นของเหลว มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 450 mL ต่อขวด   
รายการที่ 8 Gram's safranine 
          1. เป็นสารเคมีส่าหรับย้อมสีเชื้อแบคทีเรีย เพ่ือดูลักษณะรูปรา่ง การจัดเรียงตัวและการติดสีแกรมของเชื้อ 

   เพ่ือแยกลักษณะความแตกต่างของผนังเซลล ์ได้แก่ แบคทีเรียแกรมบวก (Grampositive bacteria)  
   และแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacteria) 

        2. มีลักษณะเป็นของเหลว มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 450 mL ต่อขวด   
รายการที่ 9 Gram's iodine 

1. เป็นสารเคมีส่าหรับย้อมสีเชื้อแบคทีเรีย เพ่ือดูลักษณะรูปรา่ง การจัดเรียงตัวและการติดสีแกรมของเชื้อ 
   เพ่ือแยกลักษณะความแตกต่างของผนังเซลล์ ได้แก่่ แบคทีเรียแกรมบวก (Grampositivebacteria)  
   และแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacteria) 

         2. มีลักษณะเป็นของเหลว มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 450 mL ต่อขวด   
รายการที่ 10 Gram's decolorizer 
      1. เป็นสารเคมีส่าหรับย้อมสีเชื้อแบคทีเรีย เพ่ือดูลักษณะรูปร่าง การจัดเรียงตัวและการติดสีแกรมของเชื้อ   

   เพ่ือแยกลักษณะความแตกต่างของผนังเซลล์ ได้แก่ แบคทีเรียแกรมบวก (Grampositive bacteria)  
   และแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacteria) 

       2. มีลักษณะเป็นของเหลว มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 450 mL ต่อขวด 
 
 
    ( ลงชื่อ).............................................................ประธานกรรมการ 
                       (            นายอนุพงษ์  ไชยมูล        ) 
 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)........................................................กรรมการ  
        (  นางสาวปิยาภรณ์บัวกลาง   )                        (นางสาวอัจฉราพรรณ  สิมะพัฒนสาร) 
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รายการที่ 11 TCBS agar  
         1. เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อส่าหรับคัดแยกชนิดของเชื้อกลุ่ม Vibrio spp. 

2. บรรจุในถุงพลาสติกท่ีมีคุณสมบัติเพ่ือลดการระเหยของน้่าในอาหารเลี้ยงเชื้อ  
          3. มีใบรับรอง certificate of analysis จากบริษัทผู้ผลิต ซึ่งประกอบด้วยการท่า sterility test   

   และ microbiological test performance เป็นอย่างน้อย 
รายการที่ 12 XLD agar  
 1. เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อส่าหรับคัดแยกชนิดของเชื้อ Salmonella spp. และ Shigellaspp. 
 2. บรรจุในถุงพลาสติกท่ีมีคุณสมบัติเพ่ือลดการระเหยของน้่าในอาหารเลี้ยงเชื้อ  
 3. มีใบรับรอง certificate of analysis จากบริษัทผู้ผลิต ซึ่งประกอบด้วยการท่า sterility test   

   และ microbiological test performance เป็นอย่างน้อย 
รายการที่ 13 Parafin liquid 
        1. เป็นสารผสมของไฮโดรคาร์บอนเหลวที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมมีลักษณะเป็นของเหลวน้่ามันใส  

   ไม่มีสี เข้ากับน้่าไม่ได้ 
        2. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 450 mL  

 

เงื่อนไขเฉพาะ 
1. รับประกันคุณภาพการใช้งานตามระยะเวลาวันหมดอายุ 
2. น้่ายา อาหารเลี้ยงเชื้อ สีย้อม และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องมีการระบุรายละเอียดสินค้า เช่น ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ 
    สีย้อม และอุปกรณ์ต่าง ๆ ระบุ lot number วันผลิตและวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน 
3. น้่ายา อาหารเลี้ยงเชื้อ สีย้อม และอุปกรณ์ทุกชนิดที่ส่งมอบท้ังหมดต้องมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 60 วัน นับตั้งแต่  
    วันส่งมอบของแต่ละงวด รวมทั้งมีบรรจุภัณฑ์ และการน่าส่งในอุณหภูมิที่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสาร    
    ส่าหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ สีย้อม และอุปกรณ์ต่าง 
4. การส่งมอบจะต้องส่งมอบตามความต้องการของสถาบันฯ โดยจะออกใบสั่งซื้อให้ผู้ขายส่งมอบภายใน 15 วัน 
    หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ 
5. หากน้่ายา อาหารเลี้ยงเชื้อ สีย้อม และอุปกรณ์มีปัญหาหรือเสื่อมสภาพที่เกิดจากการขนส่งหรือการผลิต  
   บริษัทฯ ผู้ขายจะต้องรับเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าใหม่โดยไม่มีเงื่อนไขภายใน 15 วัน 
6. บริษัทต้องรับผิดชอบในกรณีท่ีน้่ายา อาหารเลี้ยงเชื้อ และส่วนประกอบที่เกิดการเสื่อมสภาพก่อนหมดอายุการใช้งานปกติ 
7. รับประกันคุณภาพของน้่ายาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ 
8. มีเอกสารรับรองน้่ายาจากสถาบันที่สากลรับรอง และน้่ายาทุกชนิดจะต้องมีใบอนุญาตให้น่าเข้ามาจ่าหน่ายในประเทศไทย 
   จากส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
 

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

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)........................................................กรรมการ  
        (นางสาวปิยาภรณ์   บัวกลาง)                           (นางสาวอัจฉราพรรณ  สิมะพัฒนสาร) 



รายการน้้ายาส้าหรับจ้าแนกชนิดและทดสอบความไวของเชื้อจุลชีพ อาหารเลี้ยงเชื้อ 
และอุปกรณ์ประกอบส้าหรับงานจุลชีววิทยาจ้านวน 13 รายการ 

 
ล้าดับ รายการ จ้านวน 

1. เพลททดสอบความไวต่อเชื้อจุลชีพ 900 เพลท 
2. เพลททดสอบจ่าแนกเชื้อจุลชีพ 300 เพลท 
3. ขวดเพาะเชื้อจากเลือด 900 ขวด 
4. Carbol fuchsin for AFB 2 ขวด 
5. Methylene blue for AFB 2 ขวด 
6. Acid fast decolorizer 2 ขวด 
7. Gram’s crystal violet 2 ขวด 
8. Gram’s safranine 2 ขวด 
9. Gram’s iodine 2 ขวด 
10. Gram’s decolorizer 2 ขวด 
11. TCBS agar (10 เพลท/แพค) 50 จาน 
12. XLD agar (10 เพลท/แพค) 50 จาน 
13. Parafin liquid 3 ขวด 

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

   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (         นางสาวปิยาภรณ์   บัวกลาง )  
 

   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (    นางสาวอัจฉราพรรณ   สิมะพัฒนสาร   )  
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