






















ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ  น้ํายาตรวจปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสตับอักเสบบี น้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัส 
    ตับอักเสบและไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอุปกรณ จํานวน 11 รายการ                                            .          
2. งาน        -           กลุมงาน       พยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย        สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร                           4,520,831.20                                      บาท 
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)         20 มกราคม 2565                                               ..                                                                                          
    เปนเงิน                             4,520,831.20                                                               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  ) 
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ลงชื่อ...........................................................ประธานกรรมการ 
                                          (นางอารีย     ประสิทธพิยงค) 
 
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ    ลงชื่อ...........................................................กรรมการ 
        (นางสาวญานิณี     จรสัวิศรุตพร)                            (นางสาวปยาภรณ      บัวกลาง) 
 

รายละเอียดน้ํายาตรวจหาปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสตับอกัเสบบี (HBV DNA quantitative)  

น้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอกัเสบและไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอุปกรณ จํานวน 11 รายการ 

1.คุณลักษณะเฉพาะน้ํายาตรวจปริมาณสารพันธุกรรมไวรัสตับอักเสบบี 
1. เปนน้ํายาสําหรับตรวจหาปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสตับอักเสบบี (HBV DNA) ในตัวอยางสงตรวจ      

ที่เปนซีรั่มหรือพลาสมา 
2. ใชหลักการการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสตับอักเสบบี (HBV DNA) ที่สกัดไดจากสิ่งสงตรวจโดย

วิธี PCR แบบ Real time 
3. ตรวจสอบหาปริมาณของ HBV DNA โดยใชตัวจับที่ติดฉลากดวยสารเรืองแสง Fluorescent และทําการ

ตรวจวัดความเขมของสัญญาณโดยเครื่อง Real Time PCR 
4. เปนชุดน้ํายาสําเร็จรูปพรอมสําหรับใชงานโดยไมตองมีการเตรียมหรือผสม (Ready to use) ไมตองเตรียม

หรือผสมกอนการใชงานเพ่ือปองกัน Human Error และสามารถตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบบี (HBV 
DNA) ไดตั้งแต 20-170,000,000 IU/mL หรือกวางกวา 

5. ในชุดน้ํายาประกอบไปดวยน้ํายาดังตอไปนี้ คือ  
5.1 ชุดน้ํายาสําหรับสกัด HBV DNA จากสิ่งสงตรวจดวยเครื่องสกัดแบบอัตโนมัต ิ
5.2 ชุดน้ํายาสําหรับเพ่ิมปริมาณและตรวจวัดหาปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสตับอักเสบบี (HBV DNA)  

น้ํายาควบคุมคุณภาพการทดสอบผลลบ (negative control) และผลบวกอยางนอย 2 ระดับ (low 
and high positive control) 

5.3 ชุดน้ํายาตองมีสารที่ใชปองกันการเกิดการปนเปอนและตองเปนสวนประกอบของน้ํายาโดยไมตอง    

มีการจัดหาเพ่ิมเติม เพื่อปองกันปญหาเรื่องการปนเปอนระหวางการทดสอบ 

    2. 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 

 3.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 
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ลงชื่อ...........................................................ประธานกรรมการ 
                                          (นางอารีย     ประสิทธพิยงค) 
 
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ    ลงชื่อ...........................................................กรรมการ 
        (นางสาวญานิณี     จรสัวิศรุตพร)                            (นางสาวปยาภรณ      บัวกลาง) 
 

  4.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 

    5.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 และมีอายุของ Lot calibration ไมต่ํากวา 28 วัน 

  6.คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาวิเคราะห HBeAg  

1. ใชเพ่ือตรวจหา 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 และมีอายุของ Lot calibration ไมต่ํากวา 3 เดือน 

  7. คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาที่ใหกําเนิดสัญญาณปฏิกิริยาชนิดกลองเล็ก 

1. เปนน้ํายาที่ใหกําเนิดสัญญาณ electrochemical ในขบวนการตรวจวิเคราะห 

2. ขนาดบรรจุน้ํายาตอกลองประกอบดวยน้ํายา 6 ขวด ขวดละไมต่ํากวา 380 มล. 

  8. คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาสําหรับลางในสวนของการวัดชนิดกลองเล็ก 

1. เปนน้ํายาสําหรับลางในสวนของการวัดในขบวนการตรวจวิเคราะห 

2. ขนาดบรรจุน้ํายาตอกลองประกอบดวยน้ํายา 6 ขวด ขวดละไมต่ํากวา 380 มล. 

  9. คุณลักษณะเฉพาะของ Assay tip  

1. ใชเปนสวนในการดูด-ปลอยน้ํายาและตัวอยางตรวจของเครื่องตรวจวิเคราะห  

2. ขนาดบรรจุตอกลองประกอบดวยทิปไมต่ํากวา 30 x 120 ทิป 
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ลงชื่อ...........................................................ประธานกรรมการ 
                                          (นางอารีย     ประสิทธพิยงค) 
 
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ    ลงชื่อ...........................................................กรรมการ 
        (นางสาวญานิณี     จรสัวิศรุตพร)                            (นางสาวปยาภรณ      บัวกลาง) 
 

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

11. คุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาสําหรับลางปฎิกิริยาสวนเกิน  
1. เปนน้ํายาสําหรับลางในสวนเกินของการวัดในขบวนการตรวจวิเคราะห 
2. ขนาดบรรจุน้ํายาตอกลองประกอบดวยน้ํายา 2 ขวด ขวดละไมต่ํากวา 2,000 มล. 

เงื่อนไขเฉพาะ 
1. รับประกันคุณภาพการใชงานตามระยะเวลาวันหมดอายุของน้ํายา 
2. มีเอกสารรับรองผลิตภัณฑจากสถาบันท่ีสากลรับรอง และน้ํายาทุกชนิดจะตองมีใบอนุญาตใหนําเขามา  

จําหนายในประเทศไทยจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
3. น้ํายาท่ีสงมอบตองมีอายุใชงานไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแตวันสงมอบของแตละงวด มีบรรจุภัณฑ

และการนําสงในอุณหภูมิที่ไมมีผลกระทบตอคุณภาพของน้ํายา ตลอดจนมีวัสดุอ่ืนที่จําเปนในการตรวจวิเคราะห 
ไดแกวัสดุควบคุมคุณภาพ (quality control material), วัสดุสอบเทียบ (calibrator) โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมจาก
ราคาที่เสนอขายน้ํายาตลอดการใชงาน  

4. ชุดน้ํายามี Barcode และใชระบบ Barcode ในการนับปริมาณน้ํายาที่คงเหลือ (reagent count down) 
5. ผูขายตองทําการเปลี่ยนน้ํายาใหในกรณีที่สถาบันฯ ไมสามารถใชน้ํายาไดทันวันหมดอายุหรือมีเหตุผล

ความจําเปนตามที่สถาบันฯ เห็นสมควร 
6. การสงมอบ จะตองสงมอบตามความตองการของสถาบันฯ โดยจะออกใบสั่งซื้อใหผูขายสงมอบภายใน 

15 วันทําการหลังจากไดรับใบสั่งซื้อ 
7. หากน้ํายามีปญหาหรือเสื่อมสภาพที่เกิดจากการขนสงหรือการผลิต บริษัทผูขายจะตองรับเปลี่ยนหรือ

ทดแทนสินคาใหมโดยไมมีเงื่อนไขภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง 
8. บริษัทตองรับผิดชอบในกรณีท่ีน้ํายาตรวจวิเคราะหและสวนประกอบเกิดการเสื่อมสภาพกอนหมดอายุ

การใชงานปกติ 
9.  บริษัทผูขายตองจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติและอุปกรณท้ังหมดที่ใชกับน้ํายาตรวจวิเคราะห 

ตลอดจนระบบสนับสนุนในการตรวจวิเคราะห เชน ระบบไฟฟาสํารอง (UPS) ระบบทอน้ําและน้ํากรอง จนสามารถ
ดําเนินการตรวจวิเคราะหได ภายใน 1 เดือน 

10. บริษัทเปนผูรับผิดชอบคาเชื่อมตอกับระบบ LIS ที่โรงพยาบาลใชงานอยู 
 



ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวยนับ

1 น้ํายาตรวจปริมาณสารพันธุกรรมไวรัสตับอักเสบบี 936 เทสต

2 HBsAg 26,400 เทสต

3 Anti-HBs 3,000 เทสต

4 Anti-HCV 2,700 เทสต

5 HIV Combi 7,500 เทสต

6 HBeAg 100 เทสต

7 น้ํายาที่ใหกําเนิดสัญญาณปฏิกิริยาชนิดกลองเล็ก 80 กลอง

8 น้ํายาสําหรับลางในสวนของการวัดชนิดกลองเล็ก 80 เทสต

9 Assay tip 33 กลอง

10 Assay cup 16 กลอง

11 น้ํายาสําหรับลางปฏิกิริยาสวนเกิน 42 กลอง

น้ํายาตรวจหาปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสตับอกัเสบบี (HBV DNA quantitative) 
น้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอกัเสบและไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอุปกรณ จํานวน 11 รายการ



ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน 

1 น้ํายาตรวจปริมาณสารพันธุกรรมไวรัสตับอักเสบบี 936 เทสต 1,492.65 1,397,120.40

2 HBsAg 26,400 เทสต 40.00 1,056,000.00

3 Anti-HBs 3,000 เทสต 69.55 208,650.00

4 Anti-HCV 2,700 เทสต 128.40 346,680.00

5 HIV Combi 7,500 เทสต 68.48 513,600.00

6 HBeAg 100 เทสต 131.61 13,161.00

7 น้ํายาที่ใหกําเนิดสัญญาณปฏิกิริยาชนิดกลองเล็ก 80 กลอง 3,210.00 256,800.00

8 น้ํายาสําหรับลางในสวนของการวัดชนิดกลองเล็ก 80 เทสต 3,210.00 256,800.00

9 Assay tip 33 กลอง 5,350.00 176,550.00

10 Assay cup 16 กลอง 5,350.00 85,600.00

11 น้ํายาสําหรับลางปฏิกิริยาสวนเกิน 42 กลอง 4,996.90 209,869.80

4,520,831.20

น้ํายาตรวจหาปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสตับอกัเสบบี (HBV DNA quantitative) 
น้ํายาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอกัเสบและไวรัสเอชไอวีในเลือดพรอมอุปกรณ จํานวน 11 รายการ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น
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