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รายละเอียดน้ํายาตรวจวิเคราะหสารบงชี้มะเร็งรังไขและมะเร็งตอมลูกหมาก น้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับ
อกัเสบบีชนิดอ ีและน้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอปุกรณ 

จํานวน 14 รายการ 
 

1.คุณลักษณะเฉพาะน้ํายาวิเคราะห CA 125  
1. ใชเพื่อตรวจหา CA 125 แบบปริมาณ (Quantitative)  
2. ใชหลักการ Electrochemiluminescense immunoassay แบบ Sandwich principle หรือ  
    Chemiluminescense immunoassay 
3. ใชเวลา Incubation time ไมเกิน 20 นาที 
4. มี Stability on board ไมนอยกวา 90 วัน และมีอายขุอง Lot calibration ไมต่ํากวา 3 เดือน 

2. คุณลักษณะเฉพาะน้ํายา  HE 4   
1. ใชเพื่อตรวจหา Human epididymal protein 4 (HE 4) แบบปริมาณ (Quantitative)  
2. ใชหลักการ Electrochemiluminescense immunoassay แบบ Sandwich principle หรือ  
    Chemiluminescense immunoassay 
3. ใชเวลา Incubation time ไมเกิน 20 นาที 
4. มี Stability on board ไมนอยกวา 90 วัน 

3.คุณลักษณะเฉพาะน้ํายา Total PSA  
1. ใชเพื่อตรวจหา PSA แบบปริมาณ (Quantitative) 
2. ใชหลักการ Electrochemiluminescense immunoassay แบบ Sandwich principle หรือ  
    Chemiluminescense immunoassay 
3. ใชเวลา Incubation time ไมเกิน 20 นาที 
4. มี Stability on board ไมนอยกวา 90 วัน และมีอายขุอง Lot calibration ไมต่ํากวา 3 เดือน 

4.คุณลักษณะเฉพาะน้ํายาวิเคราะห HIV Combi  
1. ใชเพื่อตรวจหา HIV-1 P24 Antigen และ Antibodies to HIV-1 (including group O) and HIV-2   
2. ใชหลักการ Electrochemiluminescense immunoassay แบบ Sandwich principle หรือ  
    Chemiluminescense immunoassay 
3. ใชเวลา Incubation time ไมเกิน 30 นาที 
4. มี Stability on board ไมนอยกวา 28 วัน และมีอายขุอง Lot calibration ไมต่ํากวา 28 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

                                  (ลงชื่อ)                                                        ประธานกรรมการ 
                                                   (     นางอารีย    ประสิทธพิยงค     ) 
 
(ลงช่ือ)                 กรรมการ      (ลงชื่อ)                                                   กรรมการ 
          (   นายอนุพงษ        ไชยมูล   )                              (    นางสาวญานิณ ี  จรัสวิศรุตพร     ) 
 
  (ลงช่ือ)                 กรรมการ    (ลงช่ือ)                                                   กรรมการ 
          (  นางสาววิชุดา  ไตรรัตนอภิชาต  )                           (      นางวิจิตร      เรืองเลิศบุญ      ) 
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5.คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาวิเคราะห HBeAg  
1. ใชเพื่อตรวจหา Hepatitis B e antigen (HBeAg)   
2. ใชหลักการ Electrochemiluminescense immunoassay แบบ Sandwich principle หรือ  
    Chemiluminescense immunoassay 
3. ใชเวลา Incubation time ไมเกิน 20 นาที 
4. มี Stability on board ไมนอยกวา 90 วัน และมีอายขุอง Lot calibration ไมต่ํากวา 3 เดือน 

6.คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาที่ใหกําเนิดสัญญาณปฏิกิริยาชนิดกลองเล็ก 
1. เปนนํ้ายาท่ีใหกําเนิดสัญญาณ electrochemical ในขบวนการตรวจวิเคราะห 
2. ขนาดบรรจุนํ้ายาตอกลองประกอบดวยนํ้ายา 6 ขวด ขวดละไมต่ํากวา 380 มล. 

7.คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาสําหรับลางในสวนของการวัดชนิดกลองเล็ก 
1. เปนนํ้ายาสําหรับลางในสวนของการวัดในขบวนการตรวจวเิคราะห 
2. ขนาดบรรจุนํ้ายาตอกลองประกอบดวยนํ้ายา 6 ขวด ขวดละไมต่ํากวา 380 มล. 

8.คุณลักษณะเฉพาะของ Assay tip  
1. ใชเปนสวนในการดูด-ปลอยนํ้ายาและตัวอยางตรวจของเครื่องตรวจวิเคราะห  
2. ขนาดบรรจุตอกลองประกอบดวยทิปไมต่ํากวา 30 x 120 ทิป 

9.คุณลักษณะเฉพาะของ Assay cup 
1. ใชเปนภาชนะสําหรับใหน้ํายาและตัวอยางตรวจทําปฏิกิริยากัน 
2. ขนาดบรรจุตอกลองประกอบดวยคัพไมต่ํากวา 60 x 60 คัพ 

10.คณุลักษณะเฉพาะของน้ํายาลางระบบดดูปลอยน้ํายาของเคร่ือง 
1.ใชเพื่อลางระบบดูดปลอยน้ํายาของเครื่องตรวจวิเคราะห 
2. ขนาดบรรจุนํ้ายาตอขวดไมนอยกวา 500 มล. 

11.คณุลักษณะเฉพาะของน้ํายาที่ใหกําเนิดสัญญาณปฏิกิริยาชนิดกลองใหญ  
1. เปนนํ้ายาท่ีใหกําเนิดสัญญาณ electrochemical ในขบวนการตรวจวิเคราะห 
2. ขนาดบรรจุนํ้ายาตอกลองประกอบดวยนํ้ายา 2 ขวด ขวดละไมตํ่ากวา 2,000 มล. 

12.คณุลักษณะเฉพาะของน้ํายาสําหรับลางในสวนของการวัดชนดิกลองใหญ 
1. เปนนํ้ายาสําหรับลางในสวนของการวัดในขบวนการตรวจวเิคราะห 
2. ขนาดบรรจุนํ้ายาตอกลองประกอบดวยนํ้ายา 2 ขวด ขวดละไมตํ่ากวา 2,000 มล. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  (ลงชื่อ)                                                        ประธานกรรมการ 
                                                   (     นางอารีย    ประสทิธิพยงค     ) 
 
(ลงช่ือ)                 กรรมการ      (ลงชื่อ)                                                   กรรมการ 
          (   นายอนุพงษ        ไชยมูล   )                               (    นางสาวญานิณ ี  จรัสวิศรุตพร     ) 
 
(ลงช่ือ)                 กรรมการ     (ลงชื่อ)                                                   กรรมการ 
          (  นางสาววิชุดา  ไตรรัตนอภิชาต  )                            (      นางวิจิตร       เรืองเลิศบุญ    ) 
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13. คุณลักษณะเฉพาะของ tip และ cup ชนิดรวมในถาดเดียวกัน  
1. ใชเปนสวนในการดูด-ปลอยนํ้ายาและตัวอยางตรวจของเครื่องตรวจวิเคราะห 
2. ขนาดบรรจุตอกลองประกอบดวยประกอบดวยทิปและคัพไมตํ่ากวา 36 x 105 ทิป, 36 x 105 คัพ 

14. คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาสําหรับลางปฎิกิริยาสวนเกิน 
1. เปนนํ้ายาสําหรับลางในสวนเกินของการวัดในขบวนการตรวจวิเคราะห 
2. ขนาดบรรจุนํ้ายาตอกลองประกอบดวยนํ้ายา 2 ขวด ขวดละไมตํ่ากวา 2,000 มล. 

 
เง่ือนไขเฉพาะ 

       1. รับประกันคณุภาพการใชงานตามระยะเวลาวันหมดอายุของนํ้ายา 

       2. มีเอกสารรับรองผลติภัณฑจากสถาบันที่สากลรับรอง และน้ํายาทุกชนิดจะตองมีใบอนุญาตใหนําเขามา  

จําหนายในประเทศไทยจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  

       3. บริษัทผูขายตองจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติสมบูรณแบบที่มีระบบ Random access ทาง
ภูมิคุมกันวิทยา และสามารถส่ังงานแบบ Stat ได ตลอดจนมีอุปกรณที่จําเปนและระบบสนับสนุนในการตรวจ
วิเคราะห เชน วัสดุควบคุมคุณภาพ (quality control material), วัสดุสอบเทียบ (calibrator), ระบบไฟฟา
สํารอง (UPS), ระบบทอน้ําและน้ํากรอง จนสามารถดําเนินการตรวจวิเคราะหไดและสามารถเช่ือมตอกับระบบ
สารสนเทศของสถาบันฯ โดยไมคิดคาใชจายเพิ่มจากราคาที่เสนอขายนํ้ายาตลอดการใชงาน ดังมีรายละเอียด
ของเครื่องตรวจวิเคราะห ดงัน้ี 
 3.1 ความเร็วในการตรวจวเิคราะหไมนอยกวา 300 Tests/ชั่วโมง จํานวน 1 เครื่อง ใชหลักการ 
Electrochemiluminescense immunoassay แบบ Sandwich principle หรือ Chemiluminescense 
immunoassay 
 3.2 มีระบบการอาน Sample barcode และระบบการอาน Reagent barcode เพื่อบอกชนิดและ
รายละเอียดของนํ้ายา 
 3.3 มีระบบตรวจสอบการแข็งตัวของส่ิงสงตรวจ (Clot detection) ระบบตรวจจับ Foam และ 
Bubble ระบบปองกันการเกิด Carry over ระหวางส่ิงสงตรวจแตละราย และระบบเจือจางตัวอยางอัตโนมัต ิ
(Automatic sample dilution) 
 3.4 สามารถใสน้ํายาเพิ่มไดตลอดเวลาขณะเครื่องกําลังทํางาน โดยไมตองรอเครื่อง Stand by หรือ
หยดุการทํางานของเครื่อง 
 3.5 ในกรณทีี่เครื่องตรวจวิเคราะหขัดของ บริษัทตองสงชางเพื่อมาทําการแกไขภายใน 24 ช่ัวโมง และ
บริษัทจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการซอมบํารุง และคาอะไหลในการบํารุงรักษาตามอายุการใชงานทั้งหมด 
 
 
 
 
 

                                  (ลงชื่อ)                                                        ประธานกรรมการ 
                                                   (     นางอารีย    ประสทิธิพยงค     ) 
 
(ลงช่ือ)                 กรรมการ      (ลงชื่อ)                                                   กรรมการ 
          (   นายอนุพงษ        ไชยมูล   )                                (    นางสาวญานิณ ี  จรัสวิศรุตพร     ) 
 
(ลงช่ือ)                 กรรมการ      (ลงชื่อ)                                                   กรรมการ 
          (  นางสาววิชุดา  ไตรรตันอภิชาต  )                              (      นางวิจิตร      เรืองเลิศบุญ     ) 
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        4. มีการรับรองคุณภาพน้ํายาจากบริษัทผูผลิตเครื่องอัตโนมัติวาน้ํายาที่สงมอบสามารถใชงานไดดีกับ

เครื่องดงักลาวโดยไมตองดัดแปลง 

 5. นํ้ายาที่สงมอบตองมีอายุใชงานไมนอยกวา 90 วัน นับต้ังแตวันสงมอบของแตละงวด รวมท้ังมีบรรจุภัณฑ 

และการนําสงในอุณหภูมิท่ีไมมีผลกระทบตอคุณภาพของนํ้ายา   

 6. การสงมอบ จะตองสงมอบตามความตองการของสถาบันฯ โดยจะออกใบสั่งซื้อใหผูขายสงมอบภายใน 

15 วันทําการหลังจากไดรับใบสั่งซื้อ 

 7. หากน้ํายามีปญหาหรือเสื่อมสภาพที่เกิดจากการขนสงหรือการผลิต บริษัทผูขายจะตองรับเปลี่ยนหรือ
ทดแทนสินคาใหมโดยไมมีเงื่อนไขภายใน 15 วัน 
 8. บริษัทตองรับผิดชอบในกรณีที่นํ้ายาตรวจวิเคราะหและสวนประกอบที่เกิดการเสื่อมสภาพกอน
หมดอายุการใชงานปกติ  
 
      คณะกรรมการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) และคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

 
 

 

 

 

                อนุมัต ิ
 
 
 
                                                                                                                             
       (นายวีรวุฒิ  อิ่มสําราญ)                                           
ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
 

                                           (ลงช่ือ)                                   ประธานกรรมการ 
                                                   (      นางอารีย    ประสิทธิพยงค     ) 
 
 (ลงช่ือ)              กรรมการ 
                                                   (     นายอนุพงษ        ไชยมูล        ) 
 
                                        (ลงช่ือ)     กรรมการ 
                                                   (    นางสาวญานิณ ี  จรัสวิศรุตพร     ) 
 
 (ลงช่ือ)     กรรมการ 
                                                   (   นางสาววิชุดา  ไตรรัตนอภิชาต      ) 
 
 (ลงช่ือ)     กรรมการ 
                                                   (     นางวิจิตร      เรืองเลิศบุญ     ) 

 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 
ชื่อโครงการ จัดซื้อ น้ํายาตรวจวิเคราะหสารบงชี้มะเร็งรังไขและมะเร็งตอมลูกหมาก น้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบีชนิดอีและน้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอุปกรณ จํานวน 14 รายการ 
    งาน   ภูมิคุมกันวิทยา     กลุมงาน/ฝาย           เทคนิคการแพทย                สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร          8,156,182.00                                                    บาท 
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง).      31 มกราคม 2560 
    เปนเงิน   8,156,182.00    บาท ราคา/หนวย (ถามี).............................-.....................................บาท 
    (ตามเอกสารแนบทาย) 
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    4.1 หางหุนสวนจํากัด ดรัก เทสทติ้ง 
    4.2 บริษัท ทอปซายนเมด จํากัด 
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

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

 4. นางสาววิชุดา           ไตรรัตนอภิชาต นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ                กรรมการ 
                   ดานบริการทางวิชาการ 

    5. นางวิจิตร                เรืองเลิศบุญ      นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ                กรรมการ 
 

 

                                           

                                                  

 

 

                                                  

 

                                       

                                                  

 

 

                                                  

 

 

                                                  

 

 

                                  (ลงช่ือ)                                                        ประธานกรรมการ 

                                                   (     นางอารีย    ประสทิธิพยงค     ) 

(ลงช่ือ)                 กรรมการ      (ลงชื่อ)                                                   กรรมการ 

          (   นายอนุพงษ        ไชยมูล   )                                (    นางสาวญานิณ ี  จรัสวิศรุตพร     ) 

(ลงช่ือ)                 กรรมการ      (ลงชื่อ)                                                   กรรมการ 

          (  นางสาววิชุดา  ไตรรัตนอภิชาต  )                              (     นางวจิิตร       เรืองเลิศบุญ     ) 

     



ราคาตอกลอง รวมเปนเงิน

รวมภาษี 7 % รวมภาษี 7 %

1 CA 125 5,100 เทสต 181.90 927,690.00

2 HE 4 700 เทสต 267.50 187,250.00

3 Total PSA 15,000 เทสต 204.37 3,065,550.00

4 HIV Combi 6,000 เทสต 80.25 481,500.00

5 HBeAg 600 เทสต 146.59 87,954.00

6 น้ํายาที่ใหกําเนิดสัญญาณปฏิกิริยาชนิดกลองเล็ก 130 กลอง 3,210.00 417,300.00

7 น้ํายาสําหรับลางในสวนของการวัดชนิดกลองเล็ก 130 กลอง 3,210.00 417,300.00

8  Assay Tip 60 กลอง 5,350.00 321,000.00

9  Assy Cup 60 กลอง 6,420.00 385,200.00

10 น้ํายาลางระบบดูดปลอยน้ํายาของเครื่อง 20 กลอง 3,210.00 64,200.00

11 น้ํายาที่ใหกําเนิดสัญญาณปฏิกิริยาชนิดกลองใหญ 75 กลอง 8,346.00 625,950.00

12 น้ํายาสําหรับลางในสวนของการวัดชนิดกลองใหญ 75 กลอง 8,346.00 625,950.00

13 tip และ cup ชนิดรวมในถาดเดียวกัน 32 กลอง 14,043.75 449,400.00

14 น้ํายาสําหรบลางปฏิกิริยาสวนเกิน  20 กลอง 4,996.90 99,938.00

8,156,182.00

ลําดับ รายการ

         น้ํายาตรวจวิเคราะหสารบงชี้มะเร็งรังไขและมะเร็งตอมลูกหมาก น้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดอ ี    

                และน้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอุปกรณ จํานวน 14 รายการ

จํานวน หนวย





















1 CA 125 5,100 เทสต

2 HE 4 700 เทสต

3 Total PSA 15,000 เทสต

4 HIV Combi 6,000 เทสต

5 HBeAg 600 เทสต

6 น้ํายาที่ใหกําเนิดสัญญาณปฏิกิริยาชนิดกลองเล็ก 130 กลอง

7 น้ํายาสําหรับลางในสวนของการวัดชนิดกลองเล็ก 130 กลอง

8  Assay Tip 60 กลอง

9  Assy Cup 60 กลอง

10 น้ํายาลางระบบดูดปลอยน้ํายาของเครื่อง 20 กลอง

11 น้ํายาที่ใหกําเนิดสัญญาณปฏิกิริยาชนิดกลองใหญ 75 กลอง

12 น้ํายาสําหรับลางในสวนของการวัดชนิดกลองใหญ 75 กลอง

13 tip และ cup ชนิดรวมในถาดเดียวกัน 32 กลอง

14 น้ํายาสําหรบลางปฏิกิริยาสวนเกิน  20 กลอง

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

         น้ํายาตรวจวิเคราะหสารบงชี้มะเร็งรังไขและมะเร็งตอมลูกหมาก น้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

ชนิดอ ีและน้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอปุกรณ จํานวน 14 รายการ


	ร่างประกาศ
	spec
	ราคากลาง
	ราคากลางรายการน้ำยา
	ร่างเอกสารประกวดราคา
	รายการน้ำยา

