
ประกาศสถาบันมะเร็งแหงชาติ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อนํ้ายาตรวจหาสารเคมีทั่วไปในเลือด จํานวน ๕๔ รายการ ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ebidding)

                 สถาบันมะเร็งแหงชาติ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตาม

รายการ ดังนี้

 
 นํ้ายาตรวจหาสาเคมีทั่วไปในเลือด

จํานวน ๕๔ รายการ

จํานวน ๑   เรื่อง

                 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกลาว

                 ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว

                 ๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบันมะเร็งแหง

ชาต ิณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

                 ๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทํา

สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด

                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

                 ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชี

กลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

                 ๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน สาม

หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

                กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา ในระหวางวันที่ ........................ ถึงวันที่

........................ 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.nci.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ



สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๒๒๐๒๖๘๐๐ ตอ๑๕๐๔,๑๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง สถาบันมะเร็งแหงชาติ ผานทางอีเมล

procurement@nci.go.th ภายในวันที่ ........................ โดยสถาบันมะเร็งแหงชาติจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผาน

ทางเว็บไซต www.nci.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................ 
 
  ประกาศ ณ วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

 

 

 

 

 

(นายวีรวุฒิ อิ่มสําราญ)

ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ebidding)

เลขที่ ........................

ประกวดราคาซื้อนํ้ายาตรวจหาสารเคมีทั่วไปในเลือด จํานวน ๕๔ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

(ebidding)

ตามประกาศ สถาบันมะเร็งแหงชาติ

ลงวันที่         พฤศจิกายน ๒๕๕๙

                  สถาบันมะเร็งแหงชาติ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "สถาบันมะเร็งแหงชาติ" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

 
 นํ้ายาตรวจหาสาเคมีทั่วไปในเลือด

จํานวน ๕๔ รายการ

จํานวน ๑   เรื่อง

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และ

มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี

ขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

 

                 ๒.    คุณสมบัติของผูเสนอราคา

                          ๒.๑    ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๒    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได

แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                          ๒.๓    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕

                          ๒.๔    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKKqhuZclTg99ctjaKISMqnISjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RkAnwnFNNnavfsfiYpmgsV
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๕    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา

และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด

                          ๒.๖    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับราย

จาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

                          ๒.๗    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด

จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ

กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

                          ๒.๘    คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไม

เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

                         ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล

ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุ ไว

ใน (๑)

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบ

ทะเบียนภาษีมูลคา (ถามี)

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๒)    หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา มอบ



อํานาจใหบุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน

                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ

ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคา

รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสง

มอบพัสดุให ณ สถาบันมะเร็งแหงชาติ

                                   ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๖๕ วัน นับแตวันเสนอราคา

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลง

นาม ในสัญญาซื้อขาย

                          ๔.๔     ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ

ของ นํ้ายาตรวจหาสารเคมีทั่วไปในเลือด จํานวน ๕๔ รายการ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้สถาบันมะเร็งแหงชาติจะยึดไวเปนเอกสารของทาง

ราชการ

                          ๔.๕     กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๖     ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น.

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วัน

ประกาศประกวดราคาหรือไม

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือ ในขณะที่มี

การพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ

๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ



จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และสถาบันมะเร็งแหงชาติจะพิจารณาลงโทษผูเสนอ

ราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอ

ราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา

ดังกลาว

                          ๔.๗     ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายทั้งปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา

                                   (๕)    ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๔๙๙,๙๕๓.๔๙ บาท (สี่แสนเกา

หมื่นเกาพันเการอยหาสิบสามบาทสี่สิบเกาสตางค)

                          ๕.๑     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดัง

ระบุในขอ ๑.๔ (๑)

                          ๕.๒     เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกันการ

เสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่

........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                          ตามแบบตัวอยางหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการ

เสนอราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผูเสนอราคาที่เสนอราคา

ในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกัน

การเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้ 

                          (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตองวางหลัก

ประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น

                          (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตองวาง

หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาเสนอราคากับทาง

ราชการ

                          ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 



                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สถาบันมะเร็งแหงชาติจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓ ลําดับแรก

จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สถาบันมะเร็งแหง

ชาตจิะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม

                          ๖.๒     หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ

ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียง

เล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระ

สําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสถาบันมะเร็งแหงชาติเทานั้น

                          ๖.๓     สถาบันมะเร็งแหงชาติสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอน

ผัน ในกรณีดังตอไปนี้

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ

จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสถาบันมะเร็งแหงชาติ

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด หรือ

ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น

                          ๖.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสถาบันมะเร็งแหงชาติมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ

ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได สถาบันมะเร็งแหงชาติมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา

หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง

                          ๖.๕     สถาบันมะเร็งแหงชาติทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมด ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ

จะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ

ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ สถาบันมะเร็งแหงชาติเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง คาเสีย

หายใดๆ มิได รวมทั้งสถาบันมะเร็งแหงชาติ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอ

ราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคา

กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอ

แทน เปนตน

                          ๖.๖     ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕



สถาบันมะเร็งแหงชาติมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และสถาบันมะเร็งแหงชาติ

จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน

                          ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ

ราคาดังกลาวได

                 ๗.     การทําสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ

                          ๗.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ สถาบันมะเร็งแหงชาติจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปน

หนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๗.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือสถาบันมะเร็งแหงชาติเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ

๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับสถาบัน

มะเร็งแหงชาติภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ

๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหสถาบันมะเร็งแหงชาติยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลัก

ประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน

หนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ

๑.๔ (๒)

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน

ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม

แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๑ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ตอวัน

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจะซื้อจะขาย

ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา   ๖ เดือน    นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบของงวดสุดทาย โดยผูจะขายตองรีบจัดการซอมแซม

แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินบํารุง



                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อสถาบันมะเร็งแหงชาติไดอนุมัติเงินคา

พัสดุ แลวเทานั้น

                          ๑๐.๒   เมื่อสถาบันมะเร็งแหงชาติไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูจะขาย และไดตกลงซื้อ

สิ่งของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูจะขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและ

ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูจะขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกา

รพาณิชยนาวี ดังนี้

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่จะซื้อจะขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรม

เจาทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูจะขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของที่จะซื้อจะขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชน

เดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดย

เรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูจะขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูเสนอราคาซึ่งสถาบันมะเร็งแหงชาติไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลง

ภายในเวลาที่ ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ สถาบันมะเร็งแหงชาติจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือ

เรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)

รวมทั้งจะพิจารณา ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                          ๑๐.๔   สถาบันมะเร็งแหงชาติสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา

ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

        พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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รายละเอียดน้้ายาตรวจหาสารเคมีทั่วไปในเลือด จ้านวน 54 รายการ 

1. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาทดสอบหา Alkaline Phosphatase ( ALP) 
1. เป็นน้้ายาส้าหรับทดสอบหา Alkaline Phosphatase (ALP) หลักการ Colorimetric assay 
2. มี Linearity ของน้้ายาไม่น้อยกว่า 1200 U/L 
3. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 400 เทสต์ 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

2. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาทดสอบหาเอ็นไซม์ Aspartate aminotransferase (AST/GOT) 
1. เป็นน้้ายาส้าหรับทดสอบหาเอ็นไซม์ Aspartate aminotransferase (AST/GOT) โดยใช้หลักการตาม IFCC 
2. มี Linearity ของน้้ายาไม่น้อยกว่า 700 U/L 
3. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 500 เทสต์ 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

3. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาทดสอบหาเอ็นไซม์ Alanine aminotransferase  (ALT/GPT) 
1. เป็นน้้ายาส้าหรับทดสอบหาเอ็นไซม ์Alanine aminotransferase (ALT/GPT)โดยใช้หลักการตาม IFCC 
2. มี Linearity ของน้้ายาไม่น้อย 700 U/L 
3. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 500 เทสต์ 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

4. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาทดสอบ Total Protein 
1. เป็นน้้ายาทดสอบหา Total Protein โดยหลักการ Colorimetric assay 
2. มี Linearlity ของน้้ายาไม่น้อยกว่า 12 g/dl 
3. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 300 เทสต์ 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

5. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาทดสอบหา Albumin 
1. เป็นน้้ายาทดสอบหา Albumin โดยใช้หลักการ Colorimetric assay 
2. มี Linearity ของน้้ายาไม่น้อยกว่า 6.0 g/dl 
3. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 300 เทสต์ 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 
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6. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาตรวจหาปริมาณ Total Bilirubin  

1. เป็นน้้ายาตรวจหาปริมาณ Total Bilirubin ในเลือด โดยใช้หลักการ Colorimetric assay 
2. น้้ายาเป็น liquid พร้อมใช้งานได้ทันที 
3. มี Linearity ของน้้ายาไม่น้อยกว่า 38.0 mg/dl 
4. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 250 เทสต์ 
5. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

7. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาทดสอบหา Cholesterol 
1. เป็นน้้ายาทดสอบหา Cholesterol ด้วยวิธ ีEnzymatic, Colorimetric method 
2. มี Linearity ของน้้ายาไม่น้อยกว่า 800 mg/dl 
3. น้้ายาเป็นแบบ Liquid พร้อมใช้งานได้ทันที 
4. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 400 เทสต์ 
5. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

8. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาทดสอบหา Triglyceride 
1. เป็นน้้ายาทดสอบหา Triglyceride ด้วยวิธี Enzymatic, Colorimetric method 
2. มี Linearity ของน้้ายาไม่น้อยกว่า 885 mg/dl  
3. น้้ายาเป็นแบบ Liquid พร้อมใช้งานได้ทันที 
4. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 250 เทสต์ 
5. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

9. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาทดสอบหา Uric Acid 
1. เป็นน้้ายาทดสอบหากรดยูริค (Uric Acid) ด้วยวิธี Enzymatic Colorimetric 
2. มี Linearity ของน้้ายาไม่น้อยกว่า 25 mg/dl 
3. น้้ายาเป็นแบบ Liquid พร้อมใช้งานได้ทันที 
4. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 400 เทสต์ 
5. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 
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10. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาทดสอบหา Urea 
1. เป็นน้้ายาส้าหรับทดสอบหา Urea ด้วยวิธี Kinetic โดยใช้ Enzyme Urease and glutamate 

dehydrogenase 
2. มี Linearity ของน้้ายาไม่น้อยกว่า 240 mg/dl 
3. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 500 เทสต์ 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

11. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาทดสอบหา Direct-Bilirubin 
1. เป็นน้้ายาทดสอบหาไดเรคบิลิรูบิล (Direct-Bilirubin) ด้วยวิธ ีDiazo method 
2. มี Linearity ของน้้ายาไม่น้อยกว่า 17 mg/dl 
3. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 350 เทสต์ 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

12. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาทดสอบหา HDL-Cholesterol  (HDL-C) 
1. เป็นน้้ายาทดสอบหา HDL-Cholesterol ด้วยวิธี Homogeneous enzymatic colorimetric test 
2. น้้ายาเป็นแบบ Liquid ใช้งานได้ทันที 
3. มี Linearity ของน้้ายาไม่น้อยกว่า 121 mg/dl 
4. น้้ายามีขนาดบรรจุน้้ายาไม่น้อยกว่า 200 เทสต์ 
5. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

13. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาทดสอบหา LDL-Cholesterol   (LDL-C) 
1. เป็นน้้ายาส้าหรับหาไขมันชนิด LDL ด้วยวิธ ีHomogeneous Enzymatic Colorimetric assay 
2. มี Linearity ของน้้ายาไม่น้อยกว่า 548 mg/dl 
3. น้้ายาเป็นชนิด Liquid พร้อมใช้งานได้ทันที 
4. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 เทสต์ 
5. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 
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14. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาทดสอบ Creatinine  
1. เป็นน้้ายาส้าหรับทดสอบหาครีอะตินีน (Creatinine) ด้วย โดยใช้หลักการ Enzymatic method 
2. มี Linearity ของน้้ายาไม่น้อยกว่า 30.5 mg/dl  
3. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 250 เทสต์ 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

15. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาทดสอบหา Calcium                                                                                        
1. เป็นน้้ายาส้าหรับทดสอบหา Calcium ใน serum, plasma and urine 
2. มี Linearity ของน้้ายาไม่น้อยกว่า 20.1 mg/dl  
3. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 300 เทสต์ 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

16. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาทดสอบหา Phosphorus                                                                                          
1. เป็นน้้ายาทดสอบหา Phosphorus ใน serum, plasma และ urine ด้วยวิธ ีMolybdate UV. 
2. มี Linearity ของน้้ายาไม่น้อยกว่า 20 mg/dl. 
3. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 250 เทสต์ 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

17. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาทดสอบหา Magnesium                                                                                           
1. เป็นน้้ายาส้าหรับทดสอบหา Magnesium  โดยหลักการ Colorimetric endpoint method. 
2. มี Linearity ของน้้ายาไม่น้อยกว่า 4.86 mg/dl 
3. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 250 เทสต์ 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

18. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาทดสอบหา Glucose 
1. เป็นน้้ายาทดสอบหา Glucose ด้วยวิธี UV test 
2. มี Linearity ของน้้ายาไม่น้อยกว่า 750 mg/dl 
3. น้้ายาเป็นแบบ Liquid พร้อมใช้งานได้ทันที  
4. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 800 เทสต์ 
5. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 
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19. รายละเอียดน้้ายาทดสอบหา Amylase  
1. เป็นน้้ายาทดสอบหา α-AMYLASE  ด้วยวิธ ีEnzymatic acc.to IFCC 
2. มี Linearity ของน้้ายาไม่น้อยกว่า 1500 U/L 
3. น้้ายาเป็นแบบ Liquid พร้อมใช้งานได้ทันที 
4. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 300 เทสต์ 
5. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

20. รายละเอียดน้้ายาทดสอบหา Gamma-glutamyltransferase ( GGT ) 
1. เป็นน้้ายาทดสอบหาเอนไซม์ Gamma-glutamyltransferase ( GGT) โดยวิธี Enzymatric Colorimetric assay  
2. น้้ายาเป็นชนิด  Liquid พร้อมใช้งานได้ทันที 
3. น้้ายาต้องมี Linearity ไม่น้อยกว่า 1,200 μ/L 
4. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 400 เทสต์ 
5. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

21. รายละเอียดน้้ายาทดสอบหา Lactate dehydrogenase liquid (LDH)   
1. เป็นน้้ายาทดสอบหา Lactate dehydrogenase liquid ( LDH) ในซีรัม หรือ พลาสมา 
2. น้้ายาเป็นชนิด  Liquid พร้อมใช้งานได้ทันที 
3. น้้ายามี Linearity ไม่น้อยกว่า1,200 U/L 
4. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 300 เทสต์ 
5. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

22. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาส้าหรับใช้ล้างคิวเวต  
1. เป็นน้้ายาส้าหรับใช้ล้าง Reagent Probe และคิวเวตส้าหรับเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ

ที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 
2. น้้ายามีขนาดบรรจุน้้ายาไม่น้อยกว่า 1,800 ml. 
3. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 
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23. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาส้าหรับใช้ล้างคิวเวต แบบ CASSETTE  
1. เป็นน้้ายาส้าหรับใช้ล้าง Reagent Probe, sample probe และ/หรือคิวเวตส้าหรับเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือด   
1. แบบอัตโนมัติที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 
2. น้้ายามีขนาดบรรจุน้้ายาไม่น้อยกว่า 66 ml 
3. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

24. รายละเอียดน้้ายาส้าหรับใช้ล้างคิวเวตชนิดพิเศษ  
1. เป็นน้้ายาส้าหรับใช้ล้าง Reagent Probe และ Sample Probe ส้าหรับเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือด

แบบอัตโนมัติที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 
2. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2000 ml. 
3. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

25. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาส้าหรับใช้ล้าง Probe แบบ CASSETTE 
1. เป็นน้้ายาส้าหรับใช้ล้าง Reagent Probe, sample probe และ/หรือคิวเวตส้าหรับเครื่องตรวจหาสารเคมี       
2. ในเลือดแบบอัตโนมัติที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 
3. น้้ายามีขนาดบรรจุน้้ายาไม่น้อยกว่า 50 ml 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

26. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาส้าหรับเจือจางสิ่งส่งตรวจ 
1. เป็นน้้ายาส้าหรับเจือจางสิ่งส่งตรวจส้าหรับเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 
2. น้้ายามีขนาดบรรจุน้้ายาไม่น้อยกว่า 50 ml 
3. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

27. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาที่ช่วยลดแรงตึงผิวของน้้าใน Reaction bath 
1. เป็นน้้ายาที่ช่วยลดแรงตึงผิวของน้้าใน Reaction bath ส้าหรับเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดแบบ

อัตโนมัติที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 
2. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 12 x 59 ml 
3. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 
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28. Serum Index 
1. ใช้เพื่อตรวจหา lipemia index, hemolysis index และ icterus index แบบ semi quantitative ส้าหรับเครื่อง 
2. ตรวจหาสารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 
3. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2,750 เทสต์ 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

29. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายามาตรฐาน  
1. เป็นน้้ายามาตรฐาน (Standard) ส้าหรับการปรับตั้งค่าที่ใช้ในการตรวจโดยเครื่องวิเคราะอัตโนมัติทางเคมี 
2. น้้ายาแบบ Lyophilized Calibration Human Serum 
3. ขนาดบรรจุน้้ายาต่อกล่องประกอบด้วยน้้ายาไม่น้อยกว่า 12x3 ml. 
4.  สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

30. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาควบคุมคุณภาพทางเคมี ช่วงปกติ (Normal) 
1. เป็นน้้ายาควบคุมคุณภาพ (Control Serum) ที่มีค่าของสารต่างๆ อยู่ในช่วงปกติ (Normal)  
1. และ/หรือ ช่วงผิดปกติ (Pathologic) 
2. เป็น Lyophilized ที่ท้ามาจาก Human Serum 
3. ขนาดบรรจุน้้ายาไม่น้อยกว่า 20x5 ml. 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

31. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาควบคุมคุณภาพทางเคมี ช่วงผิดปกติ (Pathologic) 
1. เป็นน้้ายาควบคุมคุณภาพ (Control Serum) ที่มีค่าของสารต่างๆ อยู่ในช่วงผิดปกติ (Pathologic) 
2. เป็น Lyophilized ที่ท้ามาจาก Human Serum 
3. ขนาดบรรจุน้้ายาไม่น้อยกว่า 20x5 ml. 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

32. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาทดสอบมาตรฐานในการตรวจ Lipid  
1. เป็นน้้ายาทดสอบมาตรฐานในการตรวจ Lipid  
2. ขนาดบรรจุต่อกล่องประกอบด้วยน้้ายาไม่น้อยกว่า 3 x 1 ml. 
3. สามารถใช้เป็นสารมาตรฐานในการตรวจ Lipid ด้วยน้้ายาส้าหรับเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิคท่ี 
1. สถาบันฯใช้งานอยู่ 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 



 

                 (ลงชื่อ)...........................................................................ประธานกรรมการ 
                               (    นางอารีย์      ประสิทธิพยงค์     ) 

 (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ       (ลงชื่อ).........................................................กรรมการ 
( นายอนุพงษ์          ไชยมูล    )                              (   นางสาวญานิณี   จรัสวิศรุตพร ) 

 (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ      (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
           (นางสาววิชุดา  ไตรรัตน์อภิชาต )                             (  นางสาวสุธาสินี       จงใจรัก    ) 
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33 .คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา Thyroglobulin (Tg) 
1. ใช้เพื่อตรวจหา Thyroglobulin (Tg ) แบบปริมาณ (Quantitative) 
2. ใช้หลักการ Electrochemiluminescense Immunoassay แบบ Sandwich principle 
3. Incubation time ไม่มากกว่า 18 นาที 
4. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 เทสต์ 
5. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

34 .คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา antibodies to thyroglobulin (Anti-Tg) 
1. ใช้เพื่อตรวจหา antibodies to thyroglobulin (Anti-Tg) แบบปริมาณ (Quantitative) 
2. ใช้หลักการ Electrochemiluminescense Immunoassay แบบ Competition principle 
3. Incubation time ไม่มากกว่า  18 นาที 
4. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 เทสต์ 
5. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

35. คุณลักษณะเฉพาะเฉพาะน้้ายา Total Triiodothyronine (T3)   
1. ใช้เพื่อตรวจหา Total Triiodothyronine (T3) แบบปริมาณ (Quantitative) 
2. ใช้หลักการ Electrochemiluminescense immunoassay แบบ Competitive principle 
3. Incubation Time ไม่มากกว่า 18 นาที 
4. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 เทสต์ 
5. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

36 .คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา Total Thyroxine (T4) 
1. ใช้เพื่อตรวจหา Thyroxine (T4) แบบปริมาณ (Quantitative) 
2. ใช้หลักการ Electrochemiluminescense immunoassay แบบ Competitive principle 
3. Incubation Time ไม่มากกว่า 18 นาที 
4. น้้ายาขนาดบรรจุน้้ายาไม่น้อยกว่า 200 เทสต์ 
5. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

 
 
 



 

                 (ลงชื่อ)...........................................................................ประธานกรรมการ 
                               (    นางอารีย์      ประสิทธิพยงค์     ) 

 (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ       (ลงชื่อ).........................................................กรรมการ 
( นายอนุพงษ์          ไชยมูล    )                              (   นางสาวญานิณี   จรัสวิศรุตพร ) 

 (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ      (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
           (นางสาววิชุดา  ไตรรัตน์อภิชาต )                             (  นางสาวสุธาสินี       จงใจรัก    ) 
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37. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา Free thyroxine (FT4) 
1. ใช้เพื่อตรวจหา Free thyroxine (FT4 )แบบปริมาณ (Quantitative) 
2. ใช้หลักการ Electrochemiluminescense immunoassay แบบ Competitive principle 
3. Incubate Time ไม่มากกว่า 18 นาท ี
4. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 เทสต์ 
5. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

38. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา Thyrotropin (TSH)     
1. ใช้เพื่อตรวจหา Thyrotropin (TSH) แบบปริมาณ (Quantitative) 

2. ใช้หลักการ Electrochemiluminescense immunoassay แบบ Sandwich Principle 

3. ใช้เวลาในการ Incubate Time ไม่มากกว่า 18 นาที 

4. ขนาดบรรจุน้้ายาต่อกล่องประกอบด้วยน้้ายาไม่น้อยกว่า 200 Test 

5. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

39. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา Free Prostate specific antigen (FPSA)  
1. ใช้เพื่อตรวจหา Free PSA แบบปริมาณ (Quantitative) 
2. ใช้หลักการ Electrochemiluminescense immunoassay แบบ Sanwich principle 
3. Incubate Time ไม่มากกว่า 18 นาท ี
4. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 เทสต์ 
5. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

40 .คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาควบคุมคุณภาพ Thyroid 
1. เป็นน้้ายาควบคุมคุณภาพ (Control Serum) ที่มีค่าของสารต่างๆ อยู่ 
2. เป็น Lyophylisate ที่ท้ามาจาก Human Serum 
3. ขนาดบรรจุน้้ายาต่อกล่องประกอบด้วยน้้ายาไม่น้อยกว่า  4x3 มล. 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

 
 
 



 

                 (ลงชื่อ)...........................................................................ประธานกรรมการ 
                               (    นางอารีย์      ประสิทธิพยงค์     ) 

 (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ       (ลงชื่อ).........................................................กรรมการ 
( นายอนุพงษ์          ไชยมูล    )                              (   นางสาวญานิณี   จรัสวิศรุตพร ) 

 (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ      (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
           (นางสาววิชุดา  ไตรรัตน์อภิชาต )                             (  นางสาวสุธาสินี       จงใจรัก    ) 
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41. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา ISE DILUENT 
1. เป็นน้้ายาส้าหรับเจือจางสิ่งส่งตรวจเพื่อใช้ตรวจวัดปริมาณอิเลคโตรไลท์ Na, K, Cl โดยวิธี  

Ion Selective Electrode (ISE) 
2. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  5 x 300 ml. 
3. น้้ายามี Stability onboard ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์  
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

42. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา ISE Internal Standard 
1. เป็นน้้ายาส้าหรับใช้ปรับ Baseline Calibration ก่อนการตรวจวัดปริมาณอิเลคโตรไลท์ Na, K, Cl  

โดยวิธ ีIon Selective Electrode (ISE) 
2. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5 x 600 ml. 
3. น้้ายามี Stability onboard ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ 
4. 4.สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่  

43. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา ISE Reference Electrolyte (KCl) 
1. เป็นน้้ายาส้าหรับใช้ตรวจวัดปริมาณอิเลคโตรไลท์ Na, K, Cl โดยวิธี Ion Selective Electrode (ISE) 
2. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5 x 300 ml. 
3. น้้ายามี Stability onboard ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

44. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา ISE Standards Low 
1. เป็นสารมาตรฐานช่วงค่าต่้าส้าหรับใช้ในการคาลิเบรท การตรวจอิเลคโตรไลท์ในเลือดโดยวิธี ISE 
2. ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า 10x3 ml 
3. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

45. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาISE Standards High 
1. เป็นสารมาตรฐานช่วงค่าสูงส้าหรับใช้ในการคาลิเบรท การตรวจอิเลคโตรไลท์ในเลือดโดยวิธี ISE 
2. ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า 10x3 ml. 
3. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

 
 



 

                 (ลงชื่อ)...........................................................................ประธานกรรมการ 
                               (    นางอารีย์      ประสิทธิพยงค์     ) 

 (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ       (ลงชื่อ).........................................................กรรมการ 
( นายอนุพงษ์          ไชยมูล    )                              (   นางสาวญานิณี   จรัสวิศรุตพร ) 

 (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ      (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
           (นางสาววิชุดา  ไตรรัตน์อภิชาต )                             (  นางสาวสุธาสินี       จงใจรัก    ) 
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46. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาทดสอบหา CO2 
1. เป็นน้้ายาส้าหรับทดสอบหา Bicarbonate โดยใช้หลักการ Phosphoenolpyruvate (PEP) 
2. มี Linearity ของน้้ายาไม่น้อยกว่า 50 mmol/L  
3. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  250 เทสต์  
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

47. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา Activator 
1. เป็นน้้ายาส้าหรับใช้บ้ารุงรักษาประจ้าวันเพื่อปรับสภาพ Electrode  
2. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 9x12 ml. 
3. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

48. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา CO2 Calibrator 
1. เป็นน้้ายามาตรฐานส้าหรับการปรับตั้งค่าที่ใช้ในการตรวจ CO2 
2. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2x4 ml.  
3. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

49. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา CO2 Control ช่วงค่าปกติ 
1. เป็นน้้ายาควบคุมคุณภาพท่ีมีค่าอยู่ในช่วงค่าปกติส้าหรับทดสอบหา CO2 
2. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5x4 ml.  
3. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

50. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา CO2 Control ช่วงค่าผิดปกติ 
1. เป็นน้้ายาควบคุมคุณภาพท่ีมีค่าอยู่ในช่วงค่าผิดปกติส้าหรับทดสอบหา CO2 
2. น้้ายามีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5x4 ml.  
3. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

51. คุณลักษณะเฉพาะ NA Electrode 
1. เป็น Electrode ส้าหรับทดสอบหา Sodium (Na) โดยใช้หลักการ Indirect ISE 
2. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 
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 (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ      (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
           (นางสาววิชุดา  ไตรรัตน์อภิชาต )                             (  นางสาวสุธาสินี       จงใจรัก    ) 
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52. คุณลักษณะเฉพาะ K Electrode 

1. เป็น Electrode ส้าหรับทดสอบหา Potassium (K) โดยใช้หลักการ Indirect ISE 
2. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

53. คุณลักษณะเฉพาะ Cl Electrode 
1. เป็น Electrode ส้าหรับทดสอบหา Chloride (Cl) โดยใช้หลักการ Indirect ISE 
2. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

54. คุณลักษณะเฉพาะ Reference Electrode 
1. เป็น Electrode ส้าหรับเทียบค่าในการทดสอบหา Na, K, Cl    
2. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่ 

 
เงื่อนไขเฉพาะ 

1. รับประกันคุณภาพการใช้งานตามระยะเวลาวันหมดอายุของน้้ายา 
2. มีการรับรองคุณภาพน้้ายาจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันฯใช้งานอยู่ว่าน้้ายา    

ที่ส่งมอบสามารถใช้งานได้ดีกับเครื่องดังกล่าวโดยไม่ต้องดัดแปลง  
3. มีช่างเทคนิคผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือที่สถาบันฯใช้งานอยู่ท้าการดูแลและบ้ารุงรักษา

เครื่องมือ 
4. น้้ายาที่ส่งมอบต้องมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบของแต่ละงวด รวมทั้งมีบรรจุภัณฑ์

และการน้าส่งในอุณหภูมิที่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้้ายา   
5. การส่งมอบ จะต้องส่งมอบตามความต้องการของสถาบันฯ โดยจะออกใบสั่งซื้อให้ผู้ขายส่งมอบ  

ภายใน 15 วันท้าการหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ 
 

 
 
 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 
1. ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อน้ํายาตรวจหาสารเคมีท่ัวไปในเลือด จํานวน 54 รายการ                   . 
    งาน   งานเคมีคลินิก    กลุมงาน/ฝาย      เทคนิคการแพทย        สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร   9,999,069,75     บาท 
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)           22 พฤศจิกายน 2559                               . 
    เปนเงิน   9,999,069,75         บาท ราคา/หนวย (ถามี)..........................-.............................บาท 
    (ตามรายละเอียดแนบทาย) 
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     4.1.     ตามสัญญาจะซื้อจะขายเลขที่ 140 /2558   ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2559                .                             
.    4.2.                                                                                                              .                                                                                     
     4.3................................-.................................................................................................................. 
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    5.1 นางอารีย    ประสิทธิพยงค   ตําแหนง  นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ  
                                                                   ดานบริการทางวิชาการ 
    5.2 นายอนุพงษ        ไชยมูล              ตําแหนง  นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ  
                                                                   ดานบริการทางวิชาการ 
    5.3 นางสาวญานิณี     จรัสวิศรุตพร       ตําแหนง  นกัเทคนิคการแพทยชํานาญการ  
                                                                   ดานบริการทางวิชาการ 
    5.4 นางสาววิชุดา    ไตรรัตนอภิชาต   ตําแหนง  นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ 
    5.5 นางสาวสุธาสินี      จงใจรัก            ตําแหนง  นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ 
 

                                                                

              

                     (ลงชื่อ)...............................................................ประธานกรรมการ 

                              (     นางอารีย     ประสิทธิพยงค   ) 

                               (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ     

                                        (   นายอนุพงษ        ไชยมูล   )                       

                               (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ 

                             (   นางสาวญานิณี     จรัสวิศรุตพร    ) 

                               (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ     

                              (   นางสาววิชุดา    ไตรรัตนอภิชาต  )                          

                               (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ 

                                        (  นางสาวสธุาสินี         จงใจรัก     ) 
 

 

อนุมัติ 

 

 

(   นายวีรวุฒ ิ อิ่มสําราญ   ) 
ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

 



จ ำนวน

(กลอ่ง)

1 ALP 250

2 AST/GOT 220

3 ALT/GPT 220

4 TOTAL PROTEIN 300

5 ALBUMIN 300

6 TOTAL BILIRUBIN 375

7 CHOLESTEROL 200

8 TRIGLYCERIDE 250

9 URIC ACID 200

10 UREA 250

11 DIRECT BILIRUBIN 300

12 HDL-C 300

13 LDL-C 270

14 CREATININE 300

15 CALCIUM 30

16 PHOSPHORUS 30

17 MAGNESIUM 30

18 GLUCOSE 85

19 AMYLASE 10

20 GGT 5

21 LDH 15

22 น ้ำยำส้ำหรับใช้ล้ำงคิวเวต 170

23 น ้ำยำส้ำหรับใช้ล้ำงคิวเวต แบบ CASSETTE 250

24 ACID WASH SOLUTION 10

25 น ้ำยำส้ำหรับใช้ล้ำง Probe แบบ CASSETTE 80

26 น ้ำยำส้ำหรับเจือจำงส่ิงส่งตรวจ 6

27 น ้ำยำที่ช่วยลดแรงตึงของน ้ำใน Reaction bath 12

28 SERUM INDEX 30

29 น ้ำยำมำตรฐำน ( CALIBRATION ) 10

30 น ้ำยำควบคุมคุณภำพทำงเคม ีช่วงปกติ (Normal) 3

31 น ้ำยำควบคุมคุณภำพทำงเคม ีช่วงผิดปกติ (Pathologic) 3

32 น ้ำยำทดสอบมำตรฐำนในกำรตรวจ Lipid 5

33 น ้ำยำ Thyroglobulin (Tg) 5

34 น ้ำยำ antibodies to thyroglobulin (Anti-Tg) 3

รำยกำรน  ำยำตรวจหำสำรเคมทีั่วไปในเลอืด จ ำนวน 54 รำยกำร

ล ำดบั รำยกำร



จ ำนวน

(กลอ่ง)

รำยกำรน  ำยำตรวจหำสำรเคมทีั่วไปในเลอืด จ ำนวน 54 รำยกำร

ล ำดบั รำยกำร

35 น ้ำยำ Total Triiodothyronine (T3)  7

36 น ้ำยำ Total Thyroxine (T4) 7

37 น ้ำยำ Free thyroxine (FT4) 6

38 น ้ำยำ Thyrotropin (TSH) 12

39 น ้ำยำ Free Prostate specific antigen (FPSA) 4

40 น ้ำยำควบคุมคุณภำพ Thyroid 3

41 ISE Diluent 10

42 ISE Iinternal Standard 30

43 ISE Reference Electrolyte (KCI) 8

44 Standards Low 15

45 Standards High 30

46 Activator 5

47 CO2 90

48 CO2 Calibrator 5

49 น ้ำยำ CO2 Control ช่วงค่ำปกติ 10

50 น ้ำยำ CO2 Control ช่วงค่ำผิดปกติ 10

51 NA Electrode 15

52 K Electrode 15

53 CL Electrode 15

54 Reference Electrode 4
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