




















ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 
1.ชื่อโครงการ จัดซื้อ  น้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอุปกรณ      .  
      จํานวน 7 รายการ                                                                                                  . 
2. งาน   ภูมิคุมกันวิทยา     กลุมงาน/      พยาธิวิทยาคลินิกเทคนิคการแพทย     สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร          2,128,500.00                                                    บาท 
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง).      10 มีนาคม 2563 
    เปนเงิน   2,128,500.00    บาท  
    ราคา/หนวย (ถาม)ี.............................-.....................................บาท 
    (ตามเอกสารแนบทาย) 
5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    5.1 บริษัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 
    5.2 บริษัท ออรโธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส จํากัด 
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 
 

 
 

                                           

                                                  

 

 

                                                  

 

                                       

                                                  

 

 

                                                  

 

 

                                                  

 

 

                                  (ลงช่ือ)                                                        ประธานกรรมการ 

                                                   (     นางอารีย    ประสทิธิพยงค     ) 

(ลงช่ือ)                 กรรมการ      (ลงชื่อ)                                                   กรรมการ 

          (   นายอนุพงษ        ไชยมูล   )                                (    นางสาวญานิณ ี  จรัสวิศรุตพร     ) 

(ลงช่ือ)                 กรรมการ      (ลงชื่อ)                                                   กรรมการ 

          (  นางสาววิชุดา  ไตรรัตนอภิชาต  )                              (     นางวจิิตร       เรืองเลิศบุญ     ) 

     



ราคาตอหนวย รวมเงนิ

รวมภาษี 7%(บาท) รวมภาษี 7%(บาท)

1 น้ํายาตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)       30,000         เทสต 44.00 1,320,000.00

2 น้ํายาตรวจหาแอนติบอีตอเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) 1,600          เทสต 120.00 192,000.00

3 น้ํายาตรวจหาเชื้อและแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวี 1,500          เทสต 61.00 91,500.00

4 น้ํายากระตุนการเกิดปฏิกิริยา (กรดและดาง) 8                กลอง 10,000.00 80,000.00

5 น้ํายาสําหรับลางในปฏิกิริยา 70              กลอง 1,000.00 70,000.00

6 ภาชนะสําหรับทําปฏิกิริยาระหวางสิ่งสงตรวจและน้ํายา 12              กลอง 30,000.00 360,000.00

7 SAMPLE CUP 4                กลอง 3,750.00 15,000.00

2,128,500.00

              น้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอุปกรณ

จํานวน หนวย

                                                                                                 ราคารวมทั้งสิ้น

ลําดับที่ รายการ



1 น้ํายาตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)       30,000         เทสต

2 น้ํายาตรวจหาแอนติบอีตอเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) 1,600          เทสต

3 น้ํายาตรวจหาเชื้อและแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวี 1,500          เทสต

4 น้ํายากระตุนการเกิดปฏิกิริยา (กรดและดาง) 8                กลอง

5 น้ํายาสําหรับลางในปฏิกิริยา 70              กลอง

6 ภาชนะสําหรับทําปฏิกิริยาระหวางสิ่งสงตรวจและน้ํายา 12              กลอง

7 SAMPLE CUP 4                กลอง

              น้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอุปกรณ

จํานวน หนวยลําดับที่ รายการ
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คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาตรวจวิเคราะหหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและไวรัสเอชไอว ี    

ในเลือดพรอมอุปกรณ  

1. คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบ ี(HBsAg) 

 1.1   ใชเพ่ือตรวจหาเชื้อไวรสัตับอักเสบ ชนิดบี เชิงคณุภาพในซีรั่มหรือพลาสมา 

1.2   ใชหลกัการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) หรือ  

       Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA) 

1.3   มี Stability on board ของน้ํายาไมนอยกวา 60 วัน  

1.4   สามารถทํา lot calibration เพียงครั้งเดียวและใชงานไดตลอดจนกวาจะมีการเปลี่ยน lot น้ํายา 

2. คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาตรวจหาแอนติบอดตีอเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV)   

2.1   ใชเพื่อตรวจหาแอนติบอดตีอเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดซ ีเชิงคุณภาพในซีรั่มหรือพลาสมา 

2.2   ใชหลักการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) หรือ 

       Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA) 

2.3   มี Stability on board ของน้ํายาไมนอยกวา 40 วัน  

2.4   สามารถทํา lot calibration เพียงครั้งเดียวและใชงานไดตลอดจนกวาจะมีการเปลี่ยน lot น้ํายา 

3. คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาตรวจหาเชื้อและแอนติบอดตีอเชื้อเอชไอวี  

3.1   ใชเพื่อตรวจหาเชื้อและแอนติบอดตีอเชื้อเอชไอวี เชิงคุณภาพในซีรั่มหรือพลาสมา 

3.2   ใชหลักการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) หรือ  

       Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA) 

3.3   มี Stability on board ของน้ํายาไมนอยกวา 35 วัน  

3.4   สามารถทํา lot calibration เพียงครั้งเดียวและใชงานไดตลอดจนกวาจะมีการเปลี่ยน lot น้ํายา 

4. คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายากระตุนการเกิดปฏิกิริยา (กรดและดาง) 

          4.1   เปนน้ํายากรดและดางที่ใชสําหรับกระตุนในปฏิกิริยาการตรวจวัดทางภูมิคุมกันวิทยา 

4.2   มี Stability on board ของน้ํายาไมนอยกวา 28 วัน  

4.3   ขนาดบรรจนุ้ํายา 1 กลองประกอบดวยน้ํายาที่เปนกรดและดางอยางละไมต่ํากวา 1 ขวด ขวด 

       ละไมต่ํากวา 1,500 มล. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  (ลงชื่อ)                                                        ประธานกรรมการ 

                                                   (     นางอารีย    ประสิทธิพยงค     ) 
(ลงชื่อ)                 กรรมการ      (ลงชื่อ)                                                   กรรมการ 
          (   นายอนุพงษ        ไชยมูล   )                                (    นางสาวญานิณี   จรัสวิศรุตพร     ) 
(ลงชื่อ)                 กรรมการ      (ลงชื่อ)                                                   กรรมการ 
          (  นางสาววิชุดา  ไตรรัตนอภิชาต  )                              (     นางวิจิตร       เรืองเลิศบุญ     ) 
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5. คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาสําหรับลางในปฏิกิริยา 

  5.1  เปนน้ํายาสําหรับลางในขบวนการตรวจวัดทางภูมิคุมกันวิทยา 

 5.2  เปนน้ํายาที่สามารถใชงานไดทันทีโดยไมตองมีข้ันตอนการเตรียม (Ready to use) 

 5.3  มี Stability on board ของน้ํายาไมนอยกวา 28 วัน  

   5.4  ขนาดบรรจุ 1 กลอง มีน้ํายา 1 ขวดหรือมากกวา ขวดละไมต่ํากวา 3,000 มล. 

6. คุณลักษณะเฉพาะของภาชนะสําหรับทําปฏิกิริยาระหวางสิ่งสงตรวจและน้ํายา 

6.1 เปนอุปกรณสําหรับบรรจุน้ํายาและสิ่งสงตรวจเพ่ือทําปฏิกิริยาในเครื่องตรวจวิเคราะหทาง 

                ภูมิคุมกันวิทยาที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

6.2 ขนาดบรรจไุมต่ํากวา 3,000  ชิ้น / กลอง 

7. คุณลักษณะเฉพาะของ Sample Cup 

7.1  เปนอุปกรณสําหรับบรรจุสิ่งสงตรวจของเครื่องตรวจวิเคราะหทางภูมิคุมกันวิทยา มีความจุไมต่ํา 

      กวา 1 มิลลิลิตร 

7.2  ทําจากพลาสติกและไมมีฝาปด   

7.3  ขนาดบรรจไุมต่ํากวา 1,000  ชิ้น / กลอง 

เงื่อนไขเฉพาะ 

1. รับประกันคุณภาพการใชงานตามระยะเวลาวันหมดอายุของน้ํายา 

2. มีเอกสารรับรองผลิตภัณฑจากสถาบันที่สากลรับรอง และน้ํายาทุกชนิดจะตองมีใบอนุญาตใหนําเขา  

   มาจําหนายในประเทศไทยจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  

3. น้ํายาที่สงมอบตองมีอายุใชงานไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแตวันสงมอบของแตละงวด รวมทั้งมีบรรจุภัณฑและ

การนําสงในอุณหภูมิท่ีไมมีผลกระทบตอคุณภาพของน้ํายา   

4. การสงมอบจะตองสงมอบตามความตองการของสถาบันฯ โดยจะออกใบสั่งซื้อใหผูขายสงมอบ  

   ภายใน 15 วันนับถัดจากไดรับใบสั่งซื้อ 

5. หากน้ํายามีปญหาหรือเสื่อมสภาพที่เกิดจากการขนสงหรือการผลิต บริษัทผูขายจะตองรับเปลี่ยน 

   หรือทดแทนสินคาใหมโดยไมมีเงื่อนไขภายใน 15 วัน 

6. บริษัทตองรับผิดชอบในกรณีท่ีน้ํายาตรวจวิเคราะหและ/ หรือสวนประกอบอ่ืน ๆ ที่เกิดการ  

   เสื่อมสภาพกอนหมดอายุการใชงานปกติ 

 
                                  (ลงชื่อ)                                                        ประธานกรรมการ 

                                                   (     นางอารีย    ประสิทธิพยงค     ) 
(ลงชื่อ)                 กรรมการ      (ลงชื่อ)                                                   กรรมการ 
          (   นายอนุพงษ        ไชยมูล   )                                (    นางสาวญานิณี   จรัสวิศรุตพร     ) 
(ลงชื่อ)                 กรรมการ      (ลงชื่อ)                                                   กรรมการ 
          (  นางสาววิชุดา  ไตรรัตนอภิชาต  )                              (     นางวิจิตร       เรืองเลิศบุญ     ) 
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