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รายละเอียดน้ํายาตรวจสารบงชี้มะเร็งในเลือดและน้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ 

1.คุณลักษณะเฉพาะน้ํายา AFP  

1. ใชเพ่ือตรวจหา AFP 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 และมีอายุของ Lot calibration ไมต่ํากวา 3 เดือน 

2. คุณลักษณะเฉพาะน้ํายา CEA 

1. ใชเพ่ือตรวจหา CEA 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 และมีอายุของ Lot calibration ไมต่ํากวา 3 เดือน 

3.คุณลักษณะเฉพาะน้ํายา CA15-3 

1. ใชเพ่ือตรวจหา CA15-3 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 และมีอายุของ Lot calibration ไมต่ํากวา 3 เดือน 

4. คุณลักษณะเฉพาะน้ํายา CA19-9  

1. ใชเพ่ือตรวจหา CA19-9 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 และมีอายุของ Lot calibration ไมต่ํากวา 3 เดือน 
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 5.คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายา HBsAg  

1. ใชเพ่ือตรวจหา Hepatitis B surface antigen (HBsAg) แบบคุณภาพ (Qualitative) 

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 และมีอายุของ Lot calibration ไมต่ํากวา 3 เดือน 

 6.คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายา Anti-HBs 

1. ใชเพ่ือตรวจหา Hepatitis B surface antibody (Anti-HBs) 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 50 วัน และมีอายุของ Lot calibration ไมต่ํากวา 1 เดือน 

 7.คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายา Anti-HCV  

1. ใชเพ่ือตรวจหา Hepatitis C antibody (Anti-HCV) แบบคุณภาพ (Qualitative) 

2. ใชหลักการ Electrochemiluminescense immunoassay แบบ Sandwich principle หรือ  

     Chemiluminescense immunoassay 

3. ใชเวลา Incubation time ไมเกิน 20 นาที 

4. มี Stability on board ไมนอยกวา 30 วัน และมีอายุของ Lot calibration ไมต่ํากวา 1 เดือน 
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เงื่อนไขเฉพาะ 

1. รับประกันคุณภาพการใชงานตามระยะเวลาวนัหมดอายุของน้ํายา 
2. มีเอกสารรับรองผลิตภัณฑจากสถาบันที่สากลรับรอง และน้ํายาทุกชนิดจะตองมีใบอนุญาตใหนําเขามา   
   จําหนายในประเทศไทยจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
3. น้ํายาที่สงมอบตองมีอายุใชงานไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแตวันสงมอบของแตละงวด รวมทั้งมีบรรจุ  
   ภัณฑและการนําสงในอุณหภูมิท่ีไมมีผลกระทบตอคุณภาพของน้ํายา   
4. การสงมอบ จะตองสงมอบตามความตองการของสถาบันฯ โดยจะออกใบสั่งซื้อใหผูขายสงมอบภายใน  
   15 วันทําการหลังจากไดรับใบสั่งซื้อ 
5. หากน้ํายามปีญหาหรือเสื่อมสภาพที่เกิดจากการขนสงหรือการผลิต บริษัทผูขายจะตองรับเปลี่ยนหรือ 
   ทดแทนสินคาใหมโดยไมมีเงื่อนไขภายใน 15 วัน 
6. บริษัทตองรับผิดชอบในกรณีท่ีน้ํายาตรวจวิเคราะหและสวนประกอบเกิดการเสื่อมสภาพกอนหมดอาย ุ
   การใชงานปกติ  
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                                                                                                        อนุมัติ 

 

                                                                                             นายวีรวุฒ ิ   อิ่มสําราญ 

                                                                                       ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ   



ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

1 AFP 35,100 เทสต

4 CEA 11,100 เทสต

3 CA 15-3 3,000 เทสต

2 CA 19-9 3,300 เทสต

5 HBsAg 11,100 เทสต

6 Anti-HBs 3,300 เทสต

7 Anti-HCV 3,300 เทสต

ราคากลาง (ราคาอางอิง) น้ํายาตรวจสารบงชี้มะเร็งในเลือดและน้ํายาตรวจการติดเชื้อ

ไวรัสตับอกัเสบ จํานวน 7 รายการ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 
1.  ชื่อโครงการ จัดซื้อ      น้ํายาตรวจสารบงชี้มะเร็งในเลือดและน้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ        .  
      จํานวน 7 รายการ                                                                                                   . 
2.  งาน   ภูมิคุมกันวิทยา     กลุมงาน   พยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย     สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร          6,356,121.00                                                     บาท 
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)        13  กุมภาพันธ 2563                                         .      
    เปนเงิน   6,356,121.00     บาท 
    ราคา/หนวย (ถาม)ี.............................-.....................................บาท 
    (ตามเอกสารแนบทาย) 
5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    ราคาที่เคยซื้อหลังสุดในระยะเวลา 2 ป ตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 
    เลขที่ 110/2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 
6. 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      นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ                กรรมการ 

                   ดานบริการทางวิชาการ 
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ลําดับ รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน

รวมภาษี 7 % (บาท) รวมภาษี 7 % (บาท)

1 AFP 35,100 เทสต 80.25 2,816,775.00

4 CEA 11,100 เทสต 113.42 1,258,962.00

3 CA 15-3 3,000 เทสต 185.11 555,330.00

2 CA 19-9 3,300 เทสต 180.83 596,739.00

5 HBsAg 11,100 เทสต 42.80 475,080.00

6 Anti-HBs 3,300 เทสต 69.55 229,515.00

7 Anti-HCV 3,300 เทสต 128.40 423,720.00

6,356,121.00

ราคากลาง (ราคาอางอิง) น้ํายาตรวจสารบงชี้มะเร็งในเลือดและน้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ จํานวน 7 รายการ

ราคากลาง (ราคาอาง)
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