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ขอบเขตของงาน(Terms of reference : TOR) 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

น้ํายาตรวจวิเคราะหทางโลหิตวิทยา จํานวน 3 รายการ 
ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

 

 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ น้ํายาตรวจวิเคราะหทางโลหิตวิทยา จํานวน 3 รายการ   
มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ชุดน้ํายาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดพรอมทําสเมียรเลือดและยอมสีอัตโนมัติ  

จํานวน 72,000 การทดสอบ 
2. ชุดน้ํายาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดและตรวจนับเม็ดเลือดแดงตัวออนเรติคูโลซัยทอัตโนมัติจํานวน

 1,200 การทดสอบ 
3. ชุดน้ํายาตรวจนับเม็ดเลือดในสารน้ําของรางกาย  จํานวน 1,200 การทดสอบ 

 
1.คุณสมบัติท่ัวไป 

1.1 เปนน้ํายาสําเร็จรูปท่ีใชกับตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด, ทําสเมียรเลือดและยอมสี, ตรวจนับเม็ด
เลือดแดงตัวออนเรติคูโลซัยท ตรวจวัดปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน(HCT) รวมท้ังตรวจนับเม็ดเลือดใน
สารน้ําของรางกาย โดยเครื่องอัตโนมัติ มีองคประกอบครบชุด โดยท่ีน้ํายาเปนแบบพรอมใชงาน(Ready 
to use)  

1.2 น้ํายามีระบบBarcode เพ่ือระบุชื่อน้ํายา วันหมดอายุ และปริมาณน้ํายาคงเหลือได 
1.3 ชุดน้ํายาตรวจจะตองผานการรับรองจากองคการอาหารและยาของไทย และCE Mark หรือ US FDA 
1.4 น้ํายาตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน หากมีการเสื่อมสภาพหรือหมดอายุตองนําน้ํายามา

เปลี่ยนใหใหม โดยไมคิดมูลคา 
 

2. คุณลักษณะเฉพาะ 
2.1 ใชหลักการตรวจวัดโดยวิธี Electrical impedance and Volume Conductivity Scatter (VCS) 

Light scattering and cytochemistry หรือ Fluorescence Flow Cytometry method using a 
semiconductor laser หรือ Capacitance method, and radio frequency หรือLight scattering 
and Multi-angle polarized scatter separation หรือ Impedance and Cytometry and 
Cytochemical association หรือ SF Cube cell analysis technology and Impedance 
method  

2.2 เปนชุดน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงานและไมมีสารไซยาไนดเปนสวนประกอบ 
2.3 เปนชุดน้ํายาท่ีสามารถตรวจนับจํานวนเม็ดเลือดในในสารน้ําในรางกายได 

 
3. เง่ือนไขเฉพาะ 
3.1 ผูขายตองจัดหาเครื่องมือท่ีมีคุณสมบัติตามรายละเอียดท่ีศูนยการแพทยฯกําหนด สําหรับการตรวจวิเคราะห

ตลอดระยะเวลาท่ีศูนยการแพทยฯใชน้ํายาตรวจดังกลาวและตองรับผิดชอบการติดตั้ง  การบํารุงรักษา การ
ซอมแซม รวมท้ังคาอะไหลท้ังหมด โดยไมคิดมูลคา ดังนี้ 
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3.1.1 เครื่องตรวจนับแยกเม็ดเลือดอัตโนมัติ ชนิด 5 Part Diff ความเร็วไมนอยกวา 100 ตัวอยางตอ
ชั่วโมง จํานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 

3.1.1.1 สามารถตรวจวัดตรวจวิเคราะหไดไมนอยกวา 42 พารามิเตอร ดังนี้ 
-WBC, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#,  
EO%, EO#, BASO%, BASO#, IG%, IG#, NRBC%, NRBC#  
-RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD  
-PLT, PDW, MPV, PCT, P-LCR  
-RET%, RET#, HFR, MFR, LFR, IRF, Ret-He  
-WBC-BF, RBC-BF, PMN%, PMN#, MN%, MN#, TC-BF 

3.1.1.2 มีระบบ Auto sample load ท่ีมีการผสมเลือด(mixing)โดยอัตโนมัติ และ 
มีระบบท่ีสามารถรองรับการRun แบบ Stat ได 

3.1.1.3 ใชปริมาณตัวอยางเลือดในการตรวจวัดไมเกิน 100 ไมโครลิตรสําหรับ 
Manual modeและSampler mode (Autoload) 

3.1.1.4 สามารถวางตัวอยางเลือดไดพรอมกันไมต่ํากวา 50 ตัวอยาง 
3.1.1.5 เครื่องอัตโนมัติท้ังหมดตองมีเครื่องหมายทางการคา รุนและตัวแทนจําหนาย 

เดียวกัน 
3.1.1.6 สามารถตรวจวิเคราะหนับจํานวนและรายงานปริมาณเม็ดเลือดในสารน้ําใน 

รางกายไดและมี Control Body fluid เพ่ือควบคุมคุณภาพ อยางนอย 2 ระดับ  
คือ คาต่ําและคาสูง 

3.1.2 เครื่องทําสเมียรเลือดและยอมสีอัตโนมัติ ความเร็วไมนอยกวา 120 สไลดตอชั่วโมง  
        จํานวนอยางนอย 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 

3.1.2.1 เครื่องทําสเมียรเลือดชนิด Wedge type blood smear พรอมยอมสี 
อัตโนมัติ 

3.1.2.2 สามารถตรวจวิเคราะหได 2 แบบ คือSampler mode(Autoload) และ  
Manual mode 

3.1.2.3 ใชปริมาณตัวอยางเลือดในการตรวจวัด ไมเกิน 200 ไมโครลิตรสําหรับการ 
เตรียมสเมียรเลือด 

3.1.2.4 สามารถใชตัวอยางเลือดท่ีเจาะใส Micro tube ทําสเมียรเลือดและยอมสี 
อัตโนมัติได 

3.1.2.5 สามารถเตรียมสเมียรเลือดพรอมยอมสีอัตโนมัติไดมากกวา 1 สไลด 
ตอตัวอยางเลือด 1 ตัวอยาง 

3.1.2.6 สามารถพิมพขอมูล(ตัวอักษร, ตัวเลข หรือBarcode)ของตัวอยางเลือด 
บนสไลดได  

3.1.2.7 สามารถเลือกทําสเมียรพรอมยอมสีอัตโนมัติหรือยอมสีอยางเดียวได 
3.1.3 อุปกรณประกอบในการทํางาน ไดแก 

3.1.3.1 ชุดคอมพิวเตอรสั่งงานตามจํานวนใหเพียงพอ 
3.1.3.2 เครื่องสํารองไฟฟา(UPS)ท่ีสามารถสํารองไฟไดไมนอยกวา 10 นาที 
3.1.3.3 เครื่องพิมพผล พรอมท้ังจัดหาหมึกพิมพใหเพียงพอตอการใชงาน 
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3.2 ผูขายตองติดตั้งเครื่องตรวจวิเคราะหท่ีสามารถเชื่อมตอกับระบบสารสนเทศทางหองปฏิบัติการ (LIS) ของ
ศูนยการแพทยฯและรับผิดชอบคาใชจายในการเชื่อมตอเครื่องมือตรวจวิเคราะหกับระบบLIS ตลอด
ระยะเวลาติดตั้งโดยไมคิดมูลคา 

3.3 ผูขายตองจัดหาน้ํายาท่ีใชในการตรวจวิเคราะหดังนี้ 
3.3.1 น้ํายาตองผลิตจากบริษัทผูผลิตเดียวกันกับเครื่องตรวจวิเคราะห หรือเปนผูผลิต 

ภายใตบริษัทเดียวกัน เพ่ือผลท่ีถูกตอง สะดวกตอการควบคุมคุณภาพและการทวนสอบ  
3.3.2 ผูขายตองรับประกันคุณภาพน้ํายา กรณีน้ํายามีการเสื่อมสภาพตองนํามาเปลี่ยน 

โดยไมคิดมูลคา 
3.4 ผูขายตองรับผิดชอบคาใชจายการติดตั้งและดูแลระบบไฟฟา ระบบน้ําดีและน้ําเสียรวมถึงระบบไฟฟาสํารอง

ของเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติ เพ่ือใหเครื่องสามารถทํางานไดโดยไมสะดุด 
3.5 ผูขายตองดูแลรับผิดชอบในการตรวจสภาพและบํารุงรักษาเครื่องมืออยางสมํ่าเสมอ โดยตองสง 

ผูชํานาญเขามาตรวจสอบตามแผนการบํารุงรักษาท่ีทางบริษัทกําหนดตลอดอายุสัญญา 
3.6 กรณีเครื่องมือหรือชุดประกอบเครื่องมือชํารุดตองมีชองทางรับแจงเหตุตลอด 24 ชั่วโมงและจัดใหมี

ผูเชี่ยวชาญเขามาตรวจสอบ ภายใน 12 ชั่วโมง นับจากเวลาท่ีแจงและจะตองซอมแซมหรือแกปญหาเครื่อง
ใหแลวเสร็จ และระบบสามารถกลับมาใหบริการได เต็มประสิทธิภาพ ภายใน 24 ชั่วโมง  
ท้ังนี้หากไมสามารถซอมไดหรือเครื่องชํารุดในลักษณะเดียวกัน เกิน 3 ครั้งในระยะเวลา 30 วัน นับจากเกิด
ปญหาครั้งแรก ผูขายตองนําเครื่องใหมมาเปลี่ยนใหภายใน 30 วันโดยไมคิดคาใชจายใดๆ 

3.7 ผูขายตองจัดหาคูมือการใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
รวมท้ังไฟลSOP ภาษาไทย ใหศูนยการแพทยฯอยางนอย 1 ฉบับ 

3.8 ผูขายตองฝกและแนะนําการใชงาน รวมท้ังสอนการแกไขเบื้องตนใหใชการได แกเจาหนาท่ีจนปฏิบัติไดและ
จัดฝกอบรมทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้งหลังติดตั้งเครื่อง 

3.9 ผูขายตองสนับสนุนวัสดุอุปกรณและน้ํายาอ่ืนๆ (สําหรับการตรวจวิเคราะหตรวจนับและแยก 
ชนิดเม็ดเลือด ,ตรวจนับเรติคูโลซัยท และตรวจนับเม็ดเลือดในสารน้ําของรางกาย)ท่ีใชกับเครื่องตรวจ
วิเคราะห ตามปริมาณท่ีใชจริง เชน Calibrator, Control และน้ํายาท่ีใชในการควบคุมคุณภาพภายใน(IQC) 
รวมท้ังสนับสนุนคาใชจายในการประเมินคุณภาพโดยองคกรภายนอก(EQA/PT) ท่ีไดรับการยอมรับ
มาตรฐานคือ Riqas หรือการทําInter lab comparison รวมถึงจัดหาบริการเปรียบเทียบผลการควบคุม
คุณภาพระหวางหองปฏิบัติการท่ัวโลกท่ีใชเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติรุนเดียวกัน โดยไมคิดมูลคา 

3.10 ผูขายตองรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจสอบเครื่องมือ (Validate) เม่ือติดตั้งและคาใชจายในการทดสอบ
วาคาของผลท่ีรายงานจากเครื่องอัตโนมัติทุกเครื่องมีความสอดคลองกัน (Correlation) ทุกๆ 12 เดือน 
(จํานวน 40 รายตอครั้งตอเครื่อง) ตามกระบวนการของระบบคุณภาพ 

3.11 ผูขายตองเสนอราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิมเปนราคาตอรายงานการทดสอบ(price/test)ดังนี้ 
3.11.1 คาน้ํายาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดพรอมทําสเมียรเลือดและยอมสีอัตโนมัติและคาตรวจ

นับเรติคูโลซัยทเปนreportable test (นับรายงานการทดสอบจากระบบ LIS )      ท่ีรวมคาวัสดุ
อุปกรณ น้ํายาท่ีเก่ียวของท้ังหมดรวมท้ัง 
- สารควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) ท้ัง 3 ระดับ(Low,Normal,High)ท่ีใชอยางนอยทุก 12 ชั่วโมง 
- คาใชจายในการทดสอบซํ้า(rerun)หรือทดสอบเพ่ิมเติมไมวากรณีใดๆ อาทิเชน การทดสอบ Plt-O 
เพ่ือยืนยันจํานวนเกล็ดเลือดท่ีถูกตอง เม่ือมีเศษเม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก(schisticyte) มารบกวนการ
ทดสอบดวยวิธีปกติ 
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3.11.2 คาน้ํายาตรวจนับเม็ดเลือดในสารน้ําของรางกาย เปนreportable test (นับรายงานการทดสอบ
จากระบบ LIS ) ท่ีรวมคาวัสดุอุปกรณ น้ํายาท่ีเก่ียวของท้ังหมดรวมท้ัง 
-สารควบคุมคุณภาพภายใน(IQC)อยางนอย 2 ระดับ(Normal,High)ท่ีใชอยางนอยทุก 12 ชั่วโมง 

3.12 การสงมอบน้ํายาจะตองสงมอบเปนงวดๆตามความตองการของศูนยการแพทยฯ โดยจะออกใบสั่งซ้ือให
ผูขายเปนงวดๆ สงมอบภายใน 7 วันทําการ หลังจากไดรับใบสั่งซ้ือ  หากทําการตรวจสอบตามวิธีมาตรฐานท่ี
ระบุไวแลวพบวาจํานวนTestท่ีซ้ือไมครบ ผูขายตองชดเชยน้ํายาใหครบถวนตามจํานวนTestท่ีจัดซ้ือโดยคิด
จํานวนการใชน้ํายาจากระบบLIS 

3.13 เครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติและเครื่องทําสเมียรเลือดและยอมสีอัตโนมัติ ตองผานการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากลไดแก US FDA หรือ CE mark โดยแสดงในวันยื่นขอเสนอ 

3.14 ผูขายยินดีใหศูนยการแพทยฯยกเลิกสัญญาไดตลอดเวลา หากน้ํายาหรือเครื่องตรวจวิเคราะหรวมท้ังบริการ
ไมเปนไปตามกําหนด และเม่ือบอกเลิกสัญญาแลวศูนยการแพทยฯมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายจากผูขายได 

3.15 ศูนยการแพทยฯโดยคณะกรรมการประกวดราคา จะมีการประเมินคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชน
ตอทางราชการ ตามเอกสารแนบ 1 เพ่ือใชประกอบในการพิจารณาคัดเลือกดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนนและคัดเลือก ประกอบดวยราคาและคุณภาพท่ีเปนประโยชนตอทางราชการโดยมี
สัดสวนน้ําหนักคะแนนคือ 
 ราคา      70  คะแนน 
 คุณภาพท่ีเปนประโยชนตอทางราชการ  30  คะแนน 
     รวม  100  คะแนน 
 
การพิจารณาผูชนะการคัดเลือก ดวยหลักการ Price performance โดยพิจารณาจาก ผูท่ีมีคะแนนรวม
สวนราคาและคุณภาพท่ีมีประโยชนตอทางราชการสูงสุด  
 

4.  ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย   
4.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
4.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
4.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว                  

เนื่องจากเปนผูไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

4.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

4.6      มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.7     เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
4.8    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกศูนยการแพทย

ปญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือไม
เปนผูกระทําการ อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
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3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

3.10    ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง  

3.11    ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด  

3.12    ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการจายเงิน        
แตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
4.  สถานท่ีดําเนินการติดตั้ง 
      ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน   ถนนติวานนท   ตําบลบางตลาด   อําเภอปากเกร็ด  
      จังหวัดนนทบุร ี
5. ระยะเวลาสงมอบพรอมติดตั้ง 
     ภายใน 350 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
6. วงเงินในการจัดหา  
       1,522,500.00 บาท  (หนึ่งลานหาแสนสองหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) ซ่ึงเปนราคารวมภาษี 7%   
7. หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ  
       งานพัสดุ ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
8. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเปดเผยตัวไดท่ี 
      8.1  ทางไปรษณีย 
          งานพัสดุ  ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
          222  ม.1  ถนนติวานนท   ตําบลบางตลาด 
          อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120 

8.2   E – mail : inventory_ridhosp@hotmail.com 
............................................................................................................................... 
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                                                                                                                 (เอกสารแนบ 1) 

เกณฑการประเมินคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอทางราชการ 

น้ํายาตรวจวิเคราะหทางโลหิตวิทยา จํานวน 3 รายการ 

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

ลําดับ หัวขอท่ีพิจารณา น้ําหนัก การพิจารณาคะแนน 

1 ราคาท่ีเสนอ/Cost effectiveness 70   
1.1 ราคาไมเกินราคางบประมาณ 20   
1.2 ราคาท่ีเสนอจะไดคะแนนลดหลั่นลงมาตามสัดสวน 

โดยมีสูตรคํานวณคือคะแนนท่ีได = 100-((P1-
Lowest price)/Lowest price)*100)*% weight  

50  
 

2 Performance 30   

2.1 ชุดน้ํายาตรวจผานการรับรองมาตรฐานในระดับ
สากล 

10 คุณสมบัติครบได 10 คะแนน  
ไมมีคุณสมบัตินี้หรือไมครบได 0 
คะแนน 

2.2 สามารถตรวจสารน้ําในรางกาย(Body fluid)ได
ครอบคลุม 5 ชนดิ คือน้ําไขสันหลัง น้ําจากปอด 
น้ําจากชองทอง น้ําจากขอเขา และน้ําลางไต 

10 คุณสมบัติครบได 10 คะแนน  
มีคุณสมบัติบางสวน ได 5 คะแนน 
ไมมีคุณสมบัตินี้ได 0 คะแนน 

2.3 มีระบบการควบคุมคุณภาพIQC ผานระบบ
อินเตอรเน็ตแบบ Peer group สงผล Real time 
และมีติดตั้งใชงานจริงในโรงพยาบาลแลว 

10 คุณสมบัติครบได 10 คะแนน  
มีคุณสมบัติบางสวน ได 5 คะแนน 
ไมมีคุณสมบัตินี้ได 0 คะแนน 

  Total score 100   
 

  


