
ประกาศสถาบันมะเร็งแหงชาติ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อนํ้ายาตรวจวิเคราะหสารบงชี้มะเร็งรังไขและมะเร็งตอมลูกหมาก นํ้ายาตรวจการติดเชื้อ

ไวรัสตับอักเสบบีชนิดอี และนํ้ายาตรวจการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอุปกรณ จํานวน ๑๔ รายการ ดวย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ebidding)

                 สถาบันมะเร็งแหงชาติ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตาม

รายการ ดังนี้

 

 นํ้ายาตรวจวิเคราะหสารบงชี้มะเร็ง

รังไขและมะเร็งตอมลูกหมาก นํ้ายา

ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิด

อี และนํ้ายาตรวจการติดเชื้อไวรัสเอช

ไอวีในเลือดพรอมอุปกรณ จํานวน ๑๔

รายการ

     

                 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

















จ านวน ราคาตอ่กล่อง รวมเป็นเงิน

(กล่อง) รวมภาษี 7 % รวมภาษี 7 %

1 CA 125 45 18,190.00 818,550.00

2 HE 4 7 26,750.00 187,250.00

3 Total PSA 140 20,437.00 2,861,180.00

4 HIV Combi 60 8,025.00 481,500.00

5 HBeAg 6 14,659.00 87,954.00

6 น้้ายาทีใ่ห้ก้าเนิดสัญญาณปฏิกิริยาชนิดกล่องเล็ก 130 3,210.00 417,300.00

7 น้้ายาส้าหรับล้างในส่วนของการวัดชนิดกล่องเล็ก 130 3,210.00 417,300.00

8  Tip 60 5,350.00 321,000.00

9  Cup 60 6,420.00 385,200.00

10 น้้ายาล้างระบบดูดปล่อยน้้ายาของเคร่ือง Syswash 20 3,210.00 64,200.00

11 น้้ายาทีใ่ห้ก้าเนิดสัญญาณปฏิกิริยาชนิดกล่องใหญ่ 150 4,280.00 642,000.00

12 น้้ายาส้าหรับล้างในส่วนของการวัดชนิดกล่องใหญ่ 150 4,280.00 642,000.00

13 tip และ cup ชนิดรวมในถาดเดียวกัน 30 14,980.00 449,400.00

14 น้้ายาส้าหรบล้างปฏิกิริยาส่วนเกิน  20 3,745.00 74,900.00

รวม vat 7,849,734.00

ล าดบั รายการ

         น้ ายาตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งรังไขแ่ละมะเร็งตอ่มลูกหมาก น้ ายาตรวจการตดิเชื้อไวรัสตบัอักเสบบีชนิดอี          

           และน้ ายาตรวจการตดิเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 14 รายการ



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

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

 (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ       (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
(นางสาววิชุดา ไตรรัตน์อภิชาต  )                                 (    นางสาววิจิตร    ลัคนาเลิศ    ) 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของน ้ายาตรวจวิเคราะห์ สารบ่งชี มะเร็งรังไข่และมะเร็งต่อมลูกหมาก 
น ้ายาตรวจการติดเชื อไวรัสตับอักเสบบีชนิดอี  และน ้ายาตรวจการติดเชื อไวรัสเอชไอวีในเลือดพร้อมอุปกรณ ์

จ้านวน 14 รายการ 
1.คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาวิเคราะห์ CA 125  

1. ใช้เพื่อตรวจหา CA 125  แบบปริมาณ (Quantitative)  
2. ใช้หลักการ Electrochemiluminescense immunoassay  
3. ขนาดบรรจุน้้ายาต่อกล่องประกอบด้วยน้้ายาไม่ต่้ากว่า 100 เทสต์ 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 

2. คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา  HE 4  

1. ใช้เพื่อตรวจหา Human epididymal protein 4 (HE 4) แบบปริมาณ (Quantitative)  
2. ใช้หลักการ Electrochemiluminescense immunoassay  
3. ขนาดบรรจุน้้ายาต่อกล่องประกอบด้วยน้้ายาไม่ต่้ากว่า 100 เทสต์ 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันฯใช้งานอยู่ 

3.คุณลักษณะเฉพาะน้้ายา Total PSA  
1. ใช้เพื่อตรวจหา PSA แบบปริมาณ (Quantitative) 
2. ใช้หลักการ Electrochemiluminescense immunoassay  
3. ขนาดบรรจุน้้ายาต่อกล่องประกอบด้วยน้้ายาไม่ต่้ากว่า 100 เทสต์ 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีท่ีสถาบันฯใช้งานอยู่ 

4.คุณลักษณะเฉพาะน้้ายาวิเคราะห์ HIV Combi  
1. ใช้เพื่อตรวจหา HIV-1 P24 Antigen และ Antibodies to HIV-1 (including group O) and HIV-2   
2. ใช้หลักการ Electrochemiluminescense immunoassay  
3. ขนาดบรรจุน้้ายาต่อกล่องประกอบด้วยน้้ายาไม่ต่้ากว่า 100 เทสต์ 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 
 



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

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

 (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ       (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
(นางสาววิชุดา ไตรรัตน์อภิชาต  )                                 (    นางสาววิจิตร    ลัคนาเลิศ    ) 
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5.คุณลักษณะเฉพาะของน้้ายาวิเคราะห์ HBeAg  

1. ใช้เพื่อตรวจหา Hepatitis B e antigen (HBeAg)   
2. ใช้หลักการ Electrochemiluminescense immunoassay  
3. ขนาดบรรจุน้้ายาต่อกล่องประกอบด้วยน้้ายาไม่ต่้ากว่า 100 เทสต์ 
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 

6.คุณลักษณะเฉพาะของน้้ายาที่ให้ก้าเนิดสัญญาณปฏิกิริยาชนิดกล่องเล็ก 
1. เป็นน้้ายาที่ให้ก้าเนิดสัญญาณ electrochemical ในขบวนการตรวจวิเคราะห์ 
2. ขนาดบรรจุน้้ายาต่อกล่องประกอบด้วยน้้ายา 6 ขวด ขวดละไม่ต่้ากว่า 380 มล. 
3. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 

7.คุณลักษณะเฉพาะของน้้ายาส้าหรับล้างในส่วนของการวัดชนิดกล่องเล็ก 
1. เป็นน้้ายาส้าหรับล้างในส่วนของการวัดในขบวนการตรวจวิเคราะห์ 
2. ขนาดบรรจุน้้ายาต่อกล่องประกอบด้วยน้้ายา 6 ขวด ขวดละไม่ต่้ากว่า 380 มล. 
3. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 

8.คุณลักษณะเฉพาะของtip  
1. ใช้เป็นส่วนในการดูด-ปล่อยน้้ายาและตัวอย่างตรวจของเครื่องตรวจวิเคราะห์  
2. ขนาดบรรจุต่อกล่องประกอบด้วยทิปไม่ต่้ากว่า 30 x 120 ทิป 
 3. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 

9.คุณลักษณะเฉพาะของ cup 
1. ใช้เป็นภาชนะส้าหรับให้น้้ายาและตัวอย่างตรวจท้าปฏิกิริยากัน 
2. ขนาดบรรจุต่อกล่องประกอบด้วยคัพไม่ต่้ากว่า 60 x 60 คัพ 
 3. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 
 
 
 



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

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

 (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ       (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
(นางสาววิชุดา ไตรรัตน์อภิชาต  )                                 (    นางสาววิจิตร    ลัคนาเลิศ    ) 
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10.คุณลักษณะเฉพาะของน้้ายาล้างระบบดูดปล่อยน้้ายาของเครื่อง Syswash 
1.ใช้เพื่อล้างระบบดูดปล่อยน้้ายาของเครื่องตรวจวิเคราะห์ 
2. ขนาดบรรจุน้้ายาต่อขวดไม่น้อยกว่า 500 มล. 
3. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีที่สถาบันฯใช้งานอยู่  

11.คุณลักษณะเฉพาะของน้้ายาที่ให้ก้าเนิดสัญญาณปฏิกิริยาชนิดกล่องใหญ่  
1. เป็นน้้ายาที่ให้ก้าเนิดสัญญาณ electrochemical ในขบวนการตรวจวิเคราะห์ 
2. ขนาดบรรจุน้้ายาต่อกล่องประกอบด้วยน้้ายาไม่น้อยกว่า 2,000 มล. 
3. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 

12.คุณลักษณะเฉพาะของน้้ายาส้าหรับล้างในส่วนของการวัดชนิดกล่องใหญ่ 
1. เป็นน้้ายาส้าหรับล้างในส่วนของการวัดในขบวนการตรวจวิเคราะห์ 
2. ขนาดบรรจุน้้ายาต่อกล่องประกอบด้วยน้้ายาไม่น้อยกว่า 2,000 มล. 
3. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 

13.คุณลักษณะเฉพาะของ tip และ cup ชนิดรวมในถาดเดียวกัน 
1. ใช้เป็นส่วนในการดูด- ปล่อยน้้ายาและตัวอย่างตรวจของเครื่องตรวจวิเคราะห์  
2. ขนาดบรรจุต่อกล่องประกอบด้วยทิปและคัพไม่ต่้ากว่า 48 x 84 ทิป ,48 x 84 คัพ 
 3. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 

14.คุณลักษณะเฉพาะของน้้ายาส้าหรบล้างปฏิกิริยาส่วนเกิน 
 1. เป็นน้้ายาส้าหรับล้างในส่วนเกินของการวัดในขบวนการตรวจวิเคราะห์ 
 2. ขนาดบรรจุน้้ายาต่อขวดไม่น้อยกว่า 600 มล. 
 3. สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารก่อมะเร็งที่สถาบันฯใช้งานอยู่ 
 
 
 



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

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

 (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ       (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
(นางสาววิชุดา ไตรรัตน์อภิชาต  )                                 (    นางสาววิจิตร    ลัคนาเลิศ    ) 
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เงื่อนไขเฉพาะ 

1. รับประกันคุณภาพการใช้งานตามระยะเวลาวันหมดอายุของน้้ายา 
2. มีเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์จากสถาบันที่สากลรับรอง และน้้ายาทุกชนิดจะต้องมีใบอนุญาตให้น้าเข้ามา 

จ้าหน่ายในประเทศไทย จากส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
3. มีการรับรองคุณภาพน้้ายาจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องอัตโนมัติที่สถาบันฯใช้งานอยู่ว่าน้้ายาที่ส่งมอบสามารถ       

ใช้งานได้ดีกับเครื่องดังกล่าวโดยไม่ต้องดัดแปลง 
4. น้้ายาที่ส่งมอบต้องมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบของแต่ละงวด รวมทั้งมีบรรจุภัณฑ์ และ

การน้าส่งในอุณหภูมิที่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้้ายา   
5. การส่งมอบ จะต้องส่งมอบตามความต้องการของสถาบันฯโดยจะออกใบสั่งซื้อให้ผู้ขายส่งมอบภายใน 15 วัน

ท้าการหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ 
 
 

 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อน้ํายาตรวจวิเคราะหสารบงชี้มะเร็งรังไขและมะเร็งตอมลูกหมาก น้ํายาตรวจการติดเชื้อ 
    ไวรัสตับอักเสบบีชนิดอี  และน้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอุปกรณ จํานวน 14 รายการ        
    กลุมงาน/ฝาย      งานภูมคิุมกันวิทยา กลุมงานเทคนิคการแพทย                      สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร              7,849,734.00                                                  บาท 
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)         22 พฤศจิกายน 2559                                          . 
    ตามรายละเอียดแนบทาย 
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
   สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 
   เลขที่ 103/2558 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    1. นางอารีย   ประสิทธิพยงค        นักเทคนิคการแพทย               ประธานกรรมการ 

   ชํานาญการพิเศษ      

   ดานบริการทางวิชาการ 

    2. นายอนุพงษ       ไชยมูล นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ            กรรมการ 

   ดานบริการทางวิชาการ 

 3. นางสาวญานิณี       จรัสวิศรุตพร         นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ      กรรมการ 

              ดานบริการทางวิชาการ  

 4. นางสาววิชุดา             ไตรรัตนอภิชาต      นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ             กรรมการ 

 5. นางสาววิจิตร ลัคนาเลิศ นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ             กรรมการ 

     
 

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

                                 (     นางอารีย      ประสิทธิพยงค      ) 

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

                                           (     นายอนุพงษ             ไชยมูล     )    

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

                                 (  นางสาวญานิณี         จรสัวศิรตุพร  ) 

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

                                            (  นางสาววชิุดา       ไตรรัตนอภิชาต  )      

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

                                  (    นางสาววิจิตร          ลัคนาเลิศ    ) 
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