
























ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ      น้ํายาตรวจวิเคราะหสารบงชี้มะเร็งในเลือดพรอมอุปกรณ จํานวน 12 รายการ    .          
2. งาน        -           กลุมงาน       พยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย        สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร                           6,943,444.00                                      บาท 
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)                  20 มกราคม 2565                                     ..                                                                                          
    เปนเงิน                             6,943,444.00                                                               บาท  
    ราคา/หนวย (ถามี)                    -                      บาท (ตามรายการแนบทาย) 
5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    5.1 บริษัท แอสโซซิเอท เมดดิคอล ซายน  จํากัด 
    5.2 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 
    5.3  หางหุนสวนจํากัด ดรัก เทสทติ้ง 
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    6.1 นางอารีย          ประสิทธิพยงค            นักเทคนิคการแพทยเชี่ยวชาญ           ประธานกรรมการ 
      ดานบริการทางวิชาการ 
    6.2 นางสาวญานิณ ี   จรสัวิศรุตพร            นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ        กรรมการ 
             ดานบริการทางวิชาการ 
    6.3 นางสาวปยาภรณ      บัวกลาง              นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ               กรรมการ 
      ดานบริการทางวิชาการ 
 
  
 

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

                                            (   นางอารีย          ประสิทธิพยงค   ) 

                                 (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ 
                                           (   นางสาวญานิณี    จรัสวิศรุตพร   ) 

                                 (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
                                            (  นางสาวปยาภรณ        บัวกลาง  ) 



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

                                          (นางอารีย     ประสิทธพิยงค) 
 
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ    ลงชื่อ...........................................................กรรมการ 
        (นางสาวญานิณี     จรสัวิศรุตพร)                            (นางสาวปยาภรณ      บัวกลาง) 
 
 

รายละเอียดน้ํายาตรวจสารบงชี้มะเร็งในเลือดพรอมอุปกรณ จํานวน 12 รายการ 

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 

5. คุณลักษณะเฉพาะน้ํายา CA125 
1. ใชเพ่ือตรวจหา CA125 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 
 



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

                                          (นางอารีย     ประสิทธพิยงค) 
 
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ    ลงชื่อ...........................................................กรรมการ 
        (นางสาวญานิณี     จรสัวิศรุตพร)                            (นางสาวปยาภรณ      บัวกลาง) 
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6. คุณลักษณะเฉพาะน้ํายา HE4 

1. ใชเพ่ือตรวจหา 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  

7. คุณลักษณะเฉพาะน้ํายา Total PSA 
1. ใชเพ่ือตรวจหา total 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 และมีอายุของ Lot calibration ไมต่ํากวา 3 เดือน 

8. คุณลักษณะเฉพาะน้ํายา free PSA 
1. ใชเพ่ือตรวจหา free 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 และมีอายุของ Lot calibration ไมต่ํากวา 3 เดือน 

9. คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาลางระบบดูดปลอยน้ํายาของเครื่อง 

1. ใชเพ่ือลางระบบดูดปลอยน้ํายาของเครื่องตรวจวิเคราะห 

2. ขนาดบรรจุน้ํายาตอขวดไมนอยกวา 500 มล. 

10. คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาที่ใหกําเนิดสัญญาณปฏิกิริยาชนิดกลองใหญ  

1. เปนน้ํายาที่ใหกําเนิดสัญญาณ electrochemical ในขบวนการตรวจวิเคราะห 

2. ขนาดบรรจุน้ํายาตอกลองประกอบดวยน้ํายา 2 ขวด ขวดละไมต่ํากวา 2,000 มล. 

11. คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาสําหรับลางในสวนของการวัดชนิดกลองใหญ  

1. เปนน้ํายาสําหรับลางในสวนของการวัดในขบวนการตรวจวิเคราะห 

2. ขนาดบรรจุน้ํายาตอกลองประกอบดวยน้ํายา 2 ขวด ขวดละไมต่ํากวา 2,000 มล. 

12. คุณลักษณะเฉพาะของ tip และ cup ชนิดรวมในถาดเดียวกัน  

1. ใชเปนสวนในการดูด-ปลอยน้ํายาและตัวอยางตรวจของเครื่องตรวจวิเคราะห 
2. ขนาดบรรจุตอกลองประกอบดวยประกอบดวยทิปและคัพไมต่ํากวา 36 x 105 ทิป, 36 x 105 คัพ 



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

                                          (นางอารีย     ประสิทธพิยงค) 
 
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ    ลงชื่อ...........................................................กรรมการ 
        (นางสาวญานิณี     จรสัวิศรุตพร)                            (นางสาวปยาภรณ      บัวกลาง) 
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   เง่ือนไขเฉพาะ 

1. น้ํายาทุกชนิดตองเปนน้ํายา original และพรอมใชงาน (ready to use) โดยไมตองทําการเตรียมหรือ      
ผสมกอนการใชงาน 

2. รับประกันคุณภาพการใชงานตามระยะเวลาวันหมดอายุของน้ํายา 
3. มีเอกสารรับรองน้ํายาจากสถาบันที่สากลรับรอง และน้ํายาทุกชนิดจะตองมีใบอนุญาตใหนําเขามา   

จําหนายในประเทศไทยจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
4. น้ํายาที่สงมอบตองมีอายุใชงานไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแตวันสงมอบของแตละงวด รวมทั้งมีบรรจ ุ 

ภัณฑและการนําสงในอุณหภูมิท่ีไมมีผลกระทบตอคุณภาพของน้ํายา ตลอดจนมีวัสดุอ่ืนที่จําเปนในการ

ตรวจวิเคราะห ไดแกวัสดุควบคุมคุณภาพ (quality control material), วัสดุสอบเทียบ (calibrator) 

จัดสงใหเพียงพอตลอดอายุสัญญา โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมจากราคาที่เสนอขายน้ํายา 

5.  ชุดน้ํายามี Barcode และใชระบบ Barcode ในการนับปริมาณน้ํายาที่คงเหลือ (reagent count  
    down) 

 6.  ผูขายตองทําการเปลี่ยนน้ํายาใหในกรณทีี่สถาบันฯ ไมสามารถใชน้ํายาไดทันวันหมดอายุหรือมีเหตุผล 

ความจําเปนตามที่สถาบันฯ เห็นสมควร 

7.  การสงมอบ จะตองสงมอบตามความตองการของสถาบันฯ โดยจะออกใบสั่งซื้อใหผูขายสงมอบภายใน  
    15 วันทําการหลังจากไดรับใบสั่งซื้อ 
8.  หากน้ํายามีปญหาหรือเสื่อมสภาพที่เกิดจากการขนสงหรือการผลิต บริษัทผูขายจะตองรับเปลี่ยนหรือ 
    ทดแทนสินคาใหมโดยไมมีเงื่อนไขภายใน 15 วัน 
9.  บริษัทตองรับผิดชอบในกรณีท่ีน้ํายาตรวจวิเคราะหและสวนประกอบเกิดการเสื่อมสภาพกอนหมดอาย ุ
     การใชงานปกติ 

          10. บริษัทผูขายตองจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติและอุปกรณทั้งหมดที่ใชกับน้ํายาตรวจวิเคราะห       
                ตลอดจนระบบสนับสนุนในการตรวจวิเคราะห เชน ระบบไฟฟาสํารอง (UPS) ระบบทอน้ําและน้ํากรอง  
                จนสามารถดําเนินการตรวจวิเคราะหได ภายใน 1 เดือน 

11. บริษัทเปนผูรับผิดชอบคาเชื่อมตอกับระบบ LIS ที่โรงพยาบาลใชงานอยู 
 

 



ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวยนับ

1 AFP 26,400 เทสต

2 CEA 9,300 เทสต

3 CA 15-3 2,700 เทสต

4 CA 19-9 3,000 เทสต

5 CA 125 1,800 เทสต

6 HE 4 300 เทสต

7 Totol PSA 6,900 เทสต

8 Free PSA 100 เทสต

9 น้ํายาลางระบบดูดปลอยน้ํายาของเครื่อง 16 กลอง

10 น้ํายาที่ใหกําเนิดสัญญาณปฏิกิริยาชนิดกลองใหญ 54 กลอง

11 น้ํายาสําหรับลางในสวนของการวัดชนิดกลองใหญ 54 กลอง

12 tip และ cup ชนิดรวมในถาดเดยีวกัน 16 กลอง

น้ํายาตรวจวิเคราะหสารบงชี้มะเร็งในเลือดพรอมอุปกรณ จํานวน 12 รายการ



ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน 

1 AFP 26,400 เทสต 80.25 2,118,600.00

2 CEA 9,300 เทสต 113.42 1,054,806.00

3 CA 15-3 2,700 เทสต 185.11 499,797.00

4 CA 19-9 3,000 เทสต 180.83 542,490.00

5 CA 125 1,800 เทสต 181.90 327,420.00

6 HE 4 300 เทสต 267.50 80,250.00

7 Totol PSA 6,900 เทสต 162.64 1,122,216.00

8 Free PSA 100 เทสต 204.37 20,437.00

9 น้ํายาลางระบบดูดปลอยน้ํายาของเครื่อง 16 กลอง 3,210.00 51,360.00

10 น้ํายาที่ใหกําเนิดสัญญาณปฏิกิริยาชนิดกลองใหญ 54 กลอง 8,346.00 450,684.00

11 น้ํายาสําหรับลางในสวนของการวัดชนิดกลองใหญ 54 กลอง 8,346.00 450,684.00

12 tip และ cup ชนิดรวมในถาดเดยีวกัน 16 กลอง 14,043.75 224,700.00

6,943,444.00

น้ํายาตรวจวิเคราะหสารบงชี้มะเร็งในเลือดพรอมอุปกรณ จํานวน 12 รายการ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น
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