


















รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
น้ํายาตรวจวิเคราะหหาสารบงชี้มะเร็งทั่วไปในเลือดและน้ํายาตรวจวิเคราะหหาไวรัสตับอกัเสบบ ีจํานวน 5 รายการ 

1. วัตถุประสงค เพ่ือใชในการตรวจวิเคราะหหาสารบงชีม้ะเร็งทั่วไปในเลือด และน้ํายาตรวจวิเคราะหหาไวรัสตับอักเสบ บี  
    โดยสามารถใชกับเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติ รุนที่มีใชอยูในสถาบันฯ 

2.  ความตองการใช  
       น้ํายาตรวจวิเคราะหหาสารบงชี้มะเร็งท่ัวไปในเลือดและน้ํายาตรวจวิเคราะหหาไวรัสตับอักเสบบี       
จํานวน 5 รายการ   ดังนี ้
     2.1 น้ํายาตรวจวิเคราะห AFP                        550    กลอง 
     2.2 น้ํายาตรวจวิเคราะห CA 19-9                   65    กลอง 
     2.3 น้ํายาตรวจวิเคราะห CA 15-3                   70    กลอง 
     2.4 น้ํายาตรวจวิเคราะห CEA                       160    กลอง 
     2.5 น้ํายาตรวจวิเคราะห HBsAg                    130    กลอง 

3.  คุณลักษณะเฉพาะ 
     3.1  คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาวิเคราะห  AFP 
            3.1.1 ใชเพ่ือตรวจหา AFP แบบปริมาณ (Quantitative) ใชหลักการ Electrochemiluminescense      
                     immunoassay โดยเปนแบบ Sandwich 
            3.1.2 ขนาดบรรจุน้ํายาตอกลองประกอบดวยน้ํายาไมนอยกวา  100  เทสต 
            3.1.3 สามารถใชไดกับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารบงชีม้ะเร็งท่ีสถาบันฯใชงานอยู  
     3.2 คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาวิเคราะห CA 19-9 
           3.2.1 ใชเพ่ือตรวจหา CA19-9 แบบปริมาณ (Quantitative)ใชหลักการ Electrochemiluminescense   
                    immunoassay โดยเปนแบบ Sandwich 
           3.2.2 ขนาดบรรจุน้ํายาตอกลองประกอบดวยน้ํายาไมนอยกวา  100 เทสต 
           3.2.3 สามารถใชไดกับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารบงชีม้ะเร็งท่ีสถาบันฯใชงานอยู  
    3.3  คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาวิเคราะห CA 15-3 
           3.3.1 ใชเพ่ือตรวจหา CA 15-3 แบบปริมาณ (Quantitative)ใชหลักการ Electrochemiluminescense  
                    immunoassay โดยเปนแบบ Sandwich 
           3.3.2 ขนาดบรรจุน้ํายาตอกลองประกอบดวยน้ํายาไมนอยกวา  100 เทสต 
           3.3.3 สามารถใชไดกับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารบงชีม้ะเร็งท่ีสถาบันฯใชงานอยู  
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    3.4  คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาวิเคราะห CEA 
           3.4.1 ใชเพ่ือตรวจหา CEA แบบปริมาณ (Quantitative)ใชหลักการ Electrochemiluminescense 
                    immunoassay โดยเปนแบบ Sandwich 
           3.4.2 ขนาดบรรจุน้ํายาตอกลองประกอบดวยน้ํายาไมนอยกวา  100 เทสต 
           3.4.3 สามารถใชไดกับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารบงชีม้ะเร็งท่ีสถาบันฯใชงานอยู 
   3.5  คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาวิเคราะห HBsAg 
           3.5.1 ใชเพ่ือตรวจหา HBsAg ใชหลักการ Electrochemiluminescense immunoassay 
           3.5.2 ขนาดบรรจุน้ํายาตอกลองประกอบดวยน้ํายาไมนอยกวา  100 เทสต 
           3.5.3 สามารถใชไดกับเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารบงชี้มะเร็งท่ีสถาบันฯใชงานอยู  
4.เง่ือนไขเฉพาะ 
   4.1 รับประกันคุณภาพการใชงานตามระยะเวลาวันหมดอายุของน้ํายา 
   4.2 มีการรับรองคุณภาพน้ํายาจากบริษัทผูผลิตเครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารบงชี้มะเร็งท่ีสถาบันฯใชงานอยู      
         วาน้ํายาที่สงมอบสามารถใชงานไดดีกับเครื่องดังกลาวโดยไมตองดัดแปลง 
   4.3 น้ํายาที่สงมอบตองมีอายุใชงานไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแตวันสงมอบของแตละงวด รวมทั้งมี 
         บรรจุภัณฑและการนําสงในอุณหภูมิที่ไมมีผลกระทบตอคุณภาพของน้ํายา   
   4.5 การสงมอบ จะตองสงมอบตามความตองการของสถาบันฯ โดยจะออกใบสั่งซื้อใหผูขายสงมอบ 
        ภายใน 15 วันทําการหลังจากไดรับใบสั่งซื้อ 
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ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อน้ํายาตรวจวิเคราะหสารบงชี้มะเร็งในเลือดและน้ํายาตรวจวิเคราะหหาไวรัสตับอักเสบบี        
    จํานวน 5 รายการ 
    งาน   ภูมิคุมกันวิทยา     กลุมงาน/ฝาย           เทคนิคการแพทย                สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร          9,685,105.00                                                    บาท 
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)             28 มิถนุายน 2560                                       .       
    เปนเงิน   9,685,105.00    บาท ราคา/หนวย (ถามี).............................-.....................................บาท 
    (ตามเอกสารแนบทาย) 
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     4.1. สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 
           105/2559 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

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

    3. นายอนุพงษ             ไชยมูล นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ                กรรมการ 
                   ดานบริการทางวิชาการ 

 4. นางสาววิชุดา           ไตรรัตนอภิชาต นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ                กรรมการ 
                   ดานบริการทางวิชาการ 

    5. นางสาวปยาภรณ       บัวกลาง นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ                กรรมการ 
                   ดานบริการทางวิชาการ 
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