
 

 

 

 

ประกาศ      สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ                

เรื่อง   ประกวดราคาซื้อน้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัส ตับอักเสบและไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอุปกรณ 
จํานวน 10 รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

                                              
   สถาบันมะเร็งแหงชาติ                    มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตามรายการ ดังนี ้

น้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัส ตับอักเสบและไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอุปกรณ จํานวน 10 รายการ   

 ผูมีสิทธเิสนอราคาจะตองมีคณุสมบัต ิดังตอไปนี้ 

 ๑.  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดังกลาว 

  ๒.  ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

 3.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอราคาใหแก                     

  สถาบันมะเร็งแหงชาติ   ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ

ขัดขวาง การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาซื้อครั้งนี ้

4.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู

ขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทํา

สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศนูยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

8. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น

บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่                    

.                       ระหวางเวลา    08.30    น.  ถึง     16.30   น.   

 

 

ผูสนใจติดตอ... 
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 ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอราคา  
 ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต  www.nci.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข   ๐ ๒202 6800 ตอ ๑๕๐๔, ๑๕๐๕       ในวันและเวลาราชการ  
 ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดสอบถามมายังสถาบันมะเร็งแหงชาติผานทางอีเมล 
procurement@nci.go.th ภายในวันที.่...........................................โดยสถาบันมะเร็งแหงชาติจะชี้แจง
รายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.nci.go.th และ ww.gprocurement.go.th 

                       ประกาศ  ณ  วันท่ี          เมษายน พ.ศ. 2560 
 

ลงชื่อ  นายวีรวุฒิ  อิ่มสําราญ 
 
 

(นายวีรวุฒิ  อิ่มสําราญ) 
ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา  (เอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2) 
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขท่ี                   .                 

การซื้อน้ํายาตรวจการตดิเชื้อไวรัส ตับอักเสบและไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอุปกรณ จํานวน 10 รายการ    
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding) 

ตามประกาศ    สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ   
ลงวันที ่                                    . 

 .                                                                          . 

  สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ     ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “      สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ           ”  
มคีวามประสงคจะประกวดราคาซือ้ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส น้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัส ตับอักเสบ
และไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอุปกรณ จํานวน 10 รายการ     
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงาน                
ไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

 ๑.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๑ รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 
 ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
 ๑.๓ แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 
 ๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 
 (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
 (2) หลักประกันสัญญา 
 ๑.๕ บทนิยาม 
 (๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
 (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
 (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
 (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 ๒.๑  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว 
     ๒.๒  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ                                                                                                                                                                                      
 ๒.๓  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 
๑.๕       
 ๒.๔   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

      2.5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

 
2.6 บุคคลหรือ... 
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     2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูแสดงบัญชีรายรับ

รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  
  2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด

จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศนูยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

      2.8 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

             ๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ   
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แยกเปน ๒ สวน คือ 

 ๓.๑  สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
 (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ        
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธ ิบัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 (๒)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
 (๓)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคาเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

 (๔)  เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

 (4.1)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถาม)ี 
 (5)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดงัตอไปนี้ 
 (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4 
    (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตวัตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน 
 (3) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5 
 (4) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

4. การเสนอราคา... 
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  ๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑  ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา 
โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ. สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ 

 ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา     365     วัน นับแตวันเสนอราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
 ๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน   365   วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย 
 ๔.๔  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ     น้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัส ตับอักเสบและไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอุปกรณ จํานวน 10 รายการ       
ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐาน
ดังกลาวนี้     สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ    ยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
 ๔.5  กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                 ๔.6  ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ    
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่                       ตั้งแตเวลา    ๐8.3๐    น. ถึง    ๑๖.๓๐    น.   

 เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
การเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 

 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ 
๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม 

 หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอน หรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวามีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ    
สถาบันมะเร็งแหงชาติ    จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาว เปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอ
การพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

 

 

4.7 ผูเสนอราคา... 
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                 4.7 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

 (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 (2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว 
 (3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

 (4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา 

 (5) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

 5. หลักประกันการเสนอราคา 

  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน   341,503.88    
บาท (   สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหารอยสามบาทแปดสิบแปดสตางค   ) 

  5.1 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน 
ขอ 1.4 (1) 

  5.2 เช็คธนาคารสั่งจายในแก   สถาบันมะเรง็แหงชาต ิ โดยเปนเช็คลงวันท่ีที่ยื่นการเสนอราคา
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการ 

  5.3 พันธบัตรรัฐบาล 

  กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกัน    
การเสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่                                          
.                      ระหวางเวลา.   08.30   น. ถึง    16.30     .น.  

 ตามแบบตัวอยางหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ (หลักประกันการเสนอ
ราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคาดังนั้น กรณีที่ผูเสนอราคาที่เสนอ
ราคาในรูปแบบของ “กิจการคารวม” ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ
เปนหลักประกันการเสนอราคาใหดําเนินการดังนี้ 

 (1)  กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกาจการรวมคา เทานั้น 

 (2)  กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาเสนอราคา
กับทางราชการ 

 ท้ังนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 

 หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สถาบันมะเร็งแหงชาติจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว 3 
ลําดับแรกจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

 การคืนกลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 

6. หลักเกณฑ… 
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       6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

  6.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสครั้งนี ้  สถาบันมะเร็ง

แหงชาติ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ    ราคา     และจะพิจารณาจาก     ราคารวม     .  

  6.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ

ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอเสนอรายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลง

เพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธียื่นขอเสนอประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ  สถาบัน

มะเร็งแหงชาติ  เทานั้น 

 6.๓    สถาบันมะเร็งแหงชาติ  สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมี

การผอนผัน ในกรณดีงัตอไปนี ้

 (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ   

 (๒)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่ง

อยางใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

 (๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

 6.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง 

สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริง อ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได    สถาบันมะเร็งแหงชาติ    มีสิทธิท่ีจะไมขอเสนอ 

ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง    

          6.๕    สถาบันมะเร็งแหงชาติ  ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 

หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 

หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ

ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ      สถาบันมะเร็งแหงชาติ       เปนเด็ดขาด 

ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง   สถาบันมะเร็งแหงชาติ   จะพิจารณายกเลิกการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็

ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการยื่นเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใช

ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 

 

 

 

6.๖ ในกรณ…ี 
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 6.๖  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูเสนอราคา

เสนอที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕   สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ   

มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกรายดังกลาวออก และ      สถาบันมะเร็งแหงชาติ    . 

จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนัน้เปนผูท้ิงงาน 

 ในกรณนีี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกลาวได 

          7. การทําสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากดัปริมาณ 
 7.๑  ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงจะซื้อ    สถาบันมะเร็งแหงชาติ     จะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได 
 7.๒  ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน  ๕  วันทําการของทางราชการ หรือ     สถาบันมะเร็งแหงชาติ     เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปน
หนังสือตามขอ 6.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจะซื้อจะขายตามแบบสัญญาดังระบุใน
ขอ ๑.๓ กับ     สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ     ภายใน     ๗     วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงนิเทากับรอยละ      ๕     ของราคาสิ่งของทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดให       สถาบัน
มะเร็งแหงชาต ิ ยึดถือไวในขณะทําสญัญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
       (๑)  เงินสด 
 (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก สถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
 (๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน
ขอ ๑.๔ (2) 
 (๔)  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท       
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจง
ชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ. 
กําหนด 
 (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ยื่นขอเสนอ (ผูจะขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว 

 8. อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ ขอ ๑๑ ใหคดิในอัตรา
รอยละ    ศูนยจุดสองศูนย   ตอวัน 
 
 

9. การรับประกัน… 
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 9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจะซื้อ
จะขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา     6     เดือน นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบของงวดสุดทาย โดยผูจะขาย
ตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน    5     วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

                 10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
 10.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจาก              เงินบํารุง                      . 
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ     สถาบันมะเร็งแหงชาติไดอนุมัติเงินคาพัสดุแลวเทานั้น               .  
 10.๒ เมื่อ     สถาบันมะเร็งแหงชาติ    ไดคดัเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูจะขายและ
ไดตกลงซื้อสิ่งของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูจะขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูจะขายจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
  (๑)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีจะซื้อจะขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรม
เจาทาภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูจะขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได     
            (๒)  จัดการใหสิ่งของที่จะซื้อจะขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของ
นั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
 (๓)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูจะขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
 10.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง    สถาบันมะเร็งแหงชาติ  ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7    สถาบันมะเร็งแหงชาติ   จะริบหลักประกันการ
ยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 10.๔     สถาบันมะเร็งแหงชาติ      สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนด
ในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
                                 วันที่         เมษายน พ.ศ. 2560 
      

                    ลงชื่อ รัตนา  เฟองทรัพย    

 
(นางรัตนา  เฟองทรัพย) 

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ

 



  

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

                                           (  นางอารีย       ประสิทธิพยงค  )  

 

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ ลงชื่อ................................................................กรรมการ 

            (    นายอนุพงษ          ไชยมูล   )                          (  นางสาวญานิณี   จรัสวิศรุตพร  )  

    

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ ลงชื่อ................................................................กรรมการ 

        (นางสาววิชุดา   ไตรรัตนอภิชาติ )                         (   นางสาวปยาภรณ     บัวกลาง   ) 

                                           

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ของน้ํายาตรวจวิเคราะหหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอุปกรณ จํานวน 10 รายการ 

 
1. คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบ ี(HBsAg) 
 1.1   ใชเพ่ือตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี ในเชิงคุณภาพ 

1.2   ใชหลักการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) 
1.3   ขนาดบรรจุน้ํายาตอกลองไมนอยกวา 2,000 เทสต 

2. คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาตรวจหาแอนติบอดตีอเชื้อไวรัสตับอักเสบบ ี(Anti-HBs)  
2.1   ใชเพ่ือตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี ในเชิงปริมาณ 
2.2   ใชหลักการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) 
2.3   ขนาดบรรจุน้ํายาตอกลองไมนอยวา 100 เทสต 

3. คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาตรวจหาแอนติบอดตีอเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV)   
3.1  ใชเพ่ือตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนดิซี ในเชิงคุณภาพ 
3.2  ใชหลักการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) 
3.3   ขนาดบรรจุน้ํายาตอกลองไมนอยกวา 100 เทสต 

4. คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบ ีชนิดอ ี(HBeAg)  
4.1   ใชเพ่ือตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบ ีสวนอี ในเชงิคุณภาพ 
4.2   ใชหลักการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) 
4.3   ขนาดบรรจุน้ํายาตอกลองไมนอยกวา 100 เทสต 

5. คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาตรวจหาเชื้อและแอนติบอดตีอเชื้อเอชไอวี (HIV Combo)    
5.1   ใชเพ่ือตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวี ในเชิงคุณภาพ 
5.2   ใชหลักการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) 
5.3   ขนาดบรรจุน้ํายาตอกลองไมนอยกวา 100 เทสต 
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6. คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายากอนการกระตุนปฏิกิริยา  
          6.1   เปนน้ํายาใชสําหรับทําใหสวนผสมที่ไดจากปฏิกิริยาในการตรวจวัดทางอิมมูโนวิทยาโดยหลักการ   
                  Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) เปนกรด 
          6.2  ขนาดบรรจุน้ํายา 1 กลอง มี 4 ขวด ขวดละไมนอยกวา 975 มล. 
 
7. คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายากระตุนปฏิกิริยา  
          7.1  เปนน้ํายาใชสําหรับทําใหเกิดสัญญาณในขบวนการตรวจวัดทางอิมมูโนวิทยาโดยหลักการ  
                Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) 
          7.2  ขนาดบรรจุน้ํายา 1 กลองมี 4 ขวด ขวดละไมนอยกวา 975 มล. 
 
8. คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาลางปฏิกิริยาชนิดเขมขน  

  8.1  เปนน้ํายาสําหรับลางในขบวนการตรวจวัดทางอิมมโูนวิทยาโดยหลักการ      
               Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) 

8.2  ขนาดบรรจุ 1 กลองมี 4 ขวด  
9. คุณลักษณะเฉพาะของ Reaction Vessels 

9.1 เปนอุปกรณสําหรับบรรจุน้ํายาและสิ่งสงตรวจเพ่ือทําปฏิกิริยาในเครื่องตรวจวิเคราะหทางอิมม ู
     โนวิทยา โดยหลักการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) 
9.2 ขนาดบรรจุไมนอยกวา 4,000 ชิ้น / กลอง 
 

10. คุณลักษณะเฉพาะของ Sample Cup 
10.1  เปนอุปกรณสําหรับบรรจุสารควบคุมคณุภาพของเครื่องตรวจวิเคราะหทางอิมมโูนวิทยา  
        โดยหลักการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) 
10.2  ขนาดบรรจุไมนอยกวา 1,000  ชิ้น / กลอง 
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เงื่อนไขเฉพาะ 

1 รับประกันคุณภาพการใชงานตามระยะเวลาวันหมดอายุของน้ํายา 
2 มีเอกสารรับรองผลิตภัณฑจากสถาบันที่สากลรับรอง และน้ํายาทุกชนิดจะตองมีใบอนุญาตให

นําเขามาจําหนายในประเทศไทย จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
3   มีการรับรองคุณภาพน้ํายาจากบริษัทผูผลิตเครื่องอัตโนมัติตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ  
     และไวรัสเอชไอวี ที่สถาบันฯใชงานอยูวาน้ํายาที่สงมอบสามารถใชงานไดดกีับเครื่องดังกลาวโดย 
     ไมตองดัดแปลง 
4   น้ํายาที่สงมอบตองมีอายุใชงานไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแตวันสงมอบของแตละงวด         
     รวมทั้งมีบรรจุภัณฑและการนําสงในอุณหภูมิที่ไมมผีลกระทบตอคุณภาพของน้ํายา 
5 การสงมอบจะตองสงมอบตามความตองการของสถาบันฯ โดยจะออกใบสั่งซื้อใหผูขายสงมอบ

ภายใน 15 วันทําการหลังจากไดรับใบสั่งซื้อ 
 
 

 
 

 
 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อน้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอุปกรณ        
    จํานวน 10 รายการ 
    งาน   ภูมิคุมกันวิทยา     กลุมงาน/ฝาย           เทคนิคการแพทย                สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร          6,830,077.50                                                    บาท 
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)        24 เมษายน 2560                                            .       
    เปนเงิน   6,830,077.50    บาท ราคา/หนวย (ถามี).............................-.....................................บาท 
    (ตามเอกสารแนบทาย) 
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     4.1. สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 
           70/2559 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

     ๑. นางอารีย               ประสิทธิพยงค          นักเทคนิคการแพทยเชี่ยวชาญ            ประธานกรรมการ 
                   ดานบริการทางวิชาการ 
      ๒. นางสาวญานิณี         จรัสวิศรุตพร นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ                กรรมการ 
                   ดานบริการทางวิชาการ 

    3. นายอนุพงษ             ไชยมูล นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ                กรรมการ 
                   ดานบริการทางวิชาการ 
 4. นางสาววิชุดา           ไตรรัตนอภิชาต นักเทคนิคการแพทยปฏิบัตกิาร                 กรรมการ 
      5. นางสาวปยาภรณ       บัวกลาง นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ                 กรรมการ 
 
 

 

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

                                           (  นางอารีย       ประสิทธิพยงค  )  

ลงชื่อ................................................................กรรมการ  

                                           (    นายอนุพงษ          ไชยมูล   )  

ลงชื่อ................................................................กรรมการ  

                                           (  นางสาวญานิณี   จรัสวิศรุตพร  )  

                                    ลงชื่อ..............................................................กรรมการ  

                                       (นางสาววิชุดา   ไตรรัตนอภิชาติ )  

ลงชื่อ................................................................กรรมการ  

                                           (   นางสาวปยาภรณ   บัวกลาง   )  



จํานวน

(กลอง)

1 น้ํายาตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี   (HBsAg)                 30

2 น้ํายาตรวจหาภูมิตานทานตอเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs)  15

3 น้ํายาตรวจหาภูมิตานทานตอเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV)  30

4 น้ํายาตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ชนิดอี (HBeAg) 5

5 น้ํายาตรวจหาเชื้อและแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวี (HIV Combo)   130

6 น้ํายากอนการกระตุนปฏิกิริยา (PRE-TRIGGER) 15

7 น้ํายากระตุนปฏิกิริยา (TRIGGER)        15

8 น้ํายาลางปฏิกิริยาชนิดเขมขน (CONC. WASH BUFFER)            60

9 REACTION VESSELS 25

10 SAMPLE CUP 4

รายการน้ํายาตรวจวิเคราะหหาการติดเชื้อไวรัสตับอกัเสบและไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอุปกรณ จํานวน 10 รายการ

ลําดับท่ี รายการ



จํานวน ราคาตอหนวย ราคากลางรวมเงิน

(กลอง) รวมภาษี 7%(บาท) รวมภาษี 7%(บาท)

1 น้ํายาตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี   (HBsAg)                 30 100,045.00 3,001,350.00

2 น้ํายาตรวจหาภูมิตานทานตอเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs)  15 7,704.00 115,560.00

3 น้ํายาตรวจหาภูมิตานทานตอเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV)  30 16,585.00 497,550.00

4 น้ํายาตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ชนิดอี (HBeAg) 5 18,618.00 93,090.00

5 น้ํายาตรวจหาเชื้อและแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวี (HIV Combo)   130 6,767.75 879,807.50

6 น้ํายากอนการกระตุนปฏิกิริยา (PRE-TRIGGER) 15 29,532.00 442,980.00

7 น้ํายากระตุนปฏิกิริยา (TRIGGER)        15 12,840.00 192,600.00

8 น้ํายาลางปฏิกิริยาชนิดเขมขน (CONC. WASH BUFFER)            60 4,280.00 256,800.00

9 REACTION VESSELS 25 53,500.00 1,337,500.00

10 SAMPLE CUP 4 3,210.00 12,840.00

ราคารวมท้ังสิ้น 6,830,077.50

รายการน้ํายาตรวจวิเคราะหหาการติดเชื้อไวรัสตับอกัเสบและไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอุปกรณ จํานวน 10 รายการ

ลําดับท่ี รายการ
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