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ประกาศกรมแพทยทหารอากาศ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อนํ้ายา จํานวน ๑๔ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

         กรมแพทยทหารอากาศ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อนํ้ายา จํานวน ๑๔ รายการ ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้ง

สิ้น ๙๐๓,๔๘๐.๐๐ บาท (เกาแสนสามพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้

 นํ้ายา                                        จํานวน     ๑๔         รายการ

1. ALBUMIN (ALB) TEST REAGENT,29 ML R1 (620 TESTS/SET) จํานวน ๒๓ SE

2. ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) TEST REAGENT,12 ML R1,12 ML R2 (310 TESTS/SET)

จํานวน ๔๖ SE

3. ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST)TEST REAGENT,25 ML R1,25 ML R2 (980 TESTS/SET)

จํานวน ๑๕ SE

4. TOTAL BILIRUBIN (TBIL)TEST REAGENT,15 ML R1,15 ML R2 (590 TESTS/SET)  จํานวน ๒๓ SE

5. UREA NITROGEN (BUN) TEST REAGENT,25 ML R1,25 ML R2 (620 TESTS/SET) จํานวน ๒๓ SE

6. CHOLESTEROL (CHOL) TEST REAGENT,22.5 ML (910 TESTS/SET) จํานวน ๑๖ SE

7. CREATININE (CRE) TEST REAGENT,51 ML R1,51 ML R2 (990TESTS/SET) จํานวน ๑๕ SE

8. DIRECT BILIRUBIN (DBIL)TEST REAGENT,6 ML R1,6 ML R2 (230 TESTS/SET) จํานวน ๖๕ SE

9. GLUCOSE(GLU) TEST REAGENT,25 ML R1,12.5 ML R2 (610 TESTS/SET) จํานวน ๒๓ SE

10. HDL CHOLESTEROL (HCL-C) TEST REAGENT,27 ML R1,9 ML R2 (185 TESTS/SET) จํานวน ๗๖ SE

11. LDL CHOLESTEROL (LDL-C) TEST REAGENT,27 ML R1,9 ML R2 (185 TESTS/SET) จํานวน ๘ SE

12. TOTAL PROTEIN (TP) TEST REAGENT,25 ML R1,25 ML R2 (750 TESTS/SET) จํานวน ๑๙ SE

13. TRIGLYCERIDE (TG) TEST REAGENT,50 ML R1,12.5 ML R2 (750 TESTS/SET) จํานวน ๑๙ SE

14. URIC ACID ( UA) TEST REAGENT,30 ML R1,12.5 ML R2 (625 TESTS/SET) จํานวน ๒๓ SE

 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

         ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
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ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

         ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

         ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

         ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมแพทยทหารอากาศ

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

         ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

         ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

         ๑๑.ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

         ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

         ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน

แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

         ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

         ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

         ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.medical.rtaf.mi.th หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๒๕๓๔๒๕๘๗ ในวันและเวลาราชการ

         ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

กรมแพทยทหารอากาศ ผานทางอีเมล admin_medical@rtaf.mi.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยกรมแพทยทหารอากาศจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต

www.medical.rtaf.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

ประกาศ ณ วันที่        มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(พลอากาศโทภูมิพิชญชากรณ จรรยาวิจักษณ)

เจากรมแพทยทหารอากาศ
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หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อน้ํายา จํานวน ๑๔ รายการ โดยวิธปีระกาศเชิญชวนท่ัวไป ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   

๒. หนวยงานเจาของโครงการ   กรมแพทยทหารอากาศ                                                        ศ                                                                                                           

๓. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                 ๙๐๓,๔๘๐.๐๐                                       บาท 

๔. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ๒๓ พ.ย.๖๑ 

เปนเงิน   ๙๐๓,๔๘๐.๐๐  บาท  ราคาตอหนวย  ตามแนบ   บาท 

๕. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๔.๑  ใบส่ังซื้อ ๑๘๖/๖๑ ลง ๒๑ ธ.ค.๖๐                                                                                ๐. 

๔.๒                                                                                                                        .          

๔.๓                                                                                                                          . 

๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 

           ๕.๑ น.อ.หญิง สุพัชรี  ดานวรพงศ                                                                                   .                                                                                        

.          ๕.๒ น.ท.หญิง วรกฎ  เจนนัดที                                                                              . 

           ๕.๓ น.ต.อรรถวัติ  สมโภชน                                                                                       .  
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ALBUMIN (ALB)
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ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)
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ASPARTATE AMINOTRANSFERASE GST)
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TOTAL BILIRUBIN (TBIL)
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UREA NITROGEN (BUN)
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z. fro.rfir.rrilf,oiu:o.r0u6}iuannl6uuriouy:Looru e 16ouraiordoujaruuanrnriour.rrooru

(udrururvirfi'u)

flo:lJ10.:'t10nfio.t

z:\d-
un.nflu.d'r1J.Yr0.

........./........./.......
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:'ruaurououlul

CHOLESTEROL (CHOL)

1. onrj:varr{nr:ldlru
a'""rilurirurrilailsr:roirn:rcdyr Cho[esterol lu Serum ttas Ptasma

fi6ua !a[a11'tv2

2.1 adniloitn:lvra Enzymatic method

2.2 r"orJfrfi3ur Endpoint, fineuumndu 540/600 u'flumoi
3. dr.lnr:fl:roitn:rsrflu Serum/Ptasma 20 -700 mg/dl (0.5 - 18.0 mmol./L)

4. turou::orflu setlou 1 set fi 1 tro rj:vnourirumo Rl 1y22.5 mL {rrtrnfi Barcode
;;e"

rfiouonfiorirur, Lot number, Serial number, iurarnorer

s. rlrur 1 set isiruru 910 tests

6. n?r:Jn.:yrur olrhar rfi o rtloe.hl{.rruoolurnd orloiuru 90 iu
3J/. Ln!:nuru'rul oruunl z-8 olnrttatdua

8. n1i Catibration rilfioinr:r{duu Lot trru{uri, rfiorir controt kirflufiuolil uav

raf,.lnr:rir Preventive maintenance r,tianJ6auovlr,tri
4' ^ v . ,9. lljurJAe]nfuaolnU:vr fia inol 5n1

14:J',tU t14n

- ! d ,, r,v1. u1u'ru01un'r5 Lt{1u Lru0un'11 6 toouu!n1fliua{ro{ h4n sn5ir.lnlletilaSur?tn a
z. dodr.nilf,oil:ol0uffl#uanu]aruuriau ooru I 16ouraiorionJ6uu6nlflriou

rarLnoru (uiiruruwirfiu)

toir:avironfrol

u.o. V-2:/-
ufl.n11!.4?u.yt0.

........../........./.........
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CREATININE (CRE)

t. lorJ:valrinr:1,{rru
e.!rilurirurdrviun:roitn:rcfyr Creatinine tu Serum, Ptasma uav Urine

2. nzuautfiranrs

2.1 iSsr:roirn:rcd Kinetic Colour Test (Jaffe method)

2.2 iorJfrffior Fixed , dnruumodu szo urluun:
3. tirrnr:or:roirn:1vfiu Serum/Ptasma :

Method A = 0.06 - 25.0 mg/dl 6 - 22OO pmoUl)

Method B = O.2 - 25.0 mg/dL (18 - 2200 pmoVL)

Urine = 1 - 400 m/dL (88-35360 pmoUl)

4. l,u'loljr: flu setloo 1 set i 2,n'ro rj:cnouriru R1 1x51 mL uav R2 1x51 mL trl
. / )!

1?otJ Barcode r 'ou0n{0u1u'1, 
Lot number, Serial number, ?=uurootu

s. rfiur 1 set firiruru 990 tests

6. nr'r n{vrutoohu, rior0rrahl{uuou'lurnia.:loiuru 7 iu
- 1v R J/. lnulnulululllofuunr z - 8 alaltarGua
8. n1: catibration udayni.r otfloiuru 21 l"u u6o1i1 Cal.ibration lyrirdofinr:uJ6uu Lot

! t , j .",'.,
rirtnlrari, dodr controt l,rirtruyruoliu uav a].ln't:li'l Preventive maintenance uio
nJduuoylr,rri

-19. ruu annfu?ro1nu:ur nay56au:n't

14lJ',',l U t1401

.ida1. u1u1rJ01rlfl']: tt{']u ltuaufl21 6 rnouuu0'tniua{10{ lrn cn::rJn1:11:?o:nr?xrirui

z. fradrarilf,oiu:o.l0udtri'uannj6uuriouurnolu e r6our.riorfioula'uuan.ly{douu oo.ru

(uir'rururyirn"u)

,.r. V {"
1051_r50.!?10 n00.i

un.ny,lu.alu.yto

........../........./.......
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DIRECT BILIRUBIN (DBIL)

t. lorrJ:varrinr:ldlru
aXrludrur;iruirn:rtirn:rvrirar Direct bitirubin (DBIL) 'tu Serum uav Ptasma

2. RfuauuTroYr'rs

2.t i6n:roirn:rc, OpO (Dichl.orophenyl, diazonium tetrafluoroborate)

2.2 iorJfrffiur Endpoint, dnmr.,utnatu 570 u{uurn:
3. drlnr:or:roirn:rvri Serum/Ptasma 0 - 10 mg/dl
4. 1,u'rour:or{h set lnu 1 set fi 2 rrn rJ:ynold'ru R1 DBILC 1x6 mL rmy R1 DBILB

1x6 mL dr.:urnfi Barcode rdorun dofiur , Lot number, Serial number uasiu
14!O01U

5. rirur 1 set fiiiruru 230 tests

6. n?1ln{vrutro.rriruli ald.rruoulurnia{riuru 2 t iu
- 4u Z e/. rn!:nuru'ru'ryrofu14fllt z - 8 a.lnrtgatiua

8. n'r: CaLibration uriavniloql6'u1u yyr 21 iu raiorir Catibration tvrrirfiofinr:uJduu

lot rhurlr,tri, riorir controt Li lfl ufi ooliu uavua'ln1:'li'l Preventive maintenance
-.J:aruauuaJ[ua

g. riuarinrYrurfu1n :v[ fiauiiou]inl

14ll'tut 9l

rireniorqnr:l{.rruhjrioun'jr 6 16ourirorniuriltoifr'nruyn::unr:eri?niunrrisur{
v,4d<J

darfr urira-o:-r:olEufihiuanujfi uuriour,lloora 3 r6ouuiorfi anJduuanuriou

14xoo'lq (luii'ru?uwirfiu)

'tio5u50.1110nn0{

1

2.

C.
u.a. Z-

un.ny{u.a?!.yt0
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GLUCOSE (GLU)

t. onrJ:varrinr:td.:ru
a.."
riurirurdruiun:roirn:rvrirar Glucose (GLU) tu Serum, Ptasma, Urine, CSF lray

Hemolysate

nfualunro lu
2. 1 i6n:roitn:rvf Hexokinase

2.2 inrJfrfiiur Endpoint , finrtrurtniu 340 urluun:

2.

3. rir.lnr:or:'loirn:rvri Serum/Ptasma

Urine

CSF

Hemotysate

10 - 800 mg/dl

1 - 800 mg,udL

10 - 800 mg/dL

10 - 800 mg/dl
4. tulo!::olflu setlou 1 set i 2 tro tj:ynoudra R1 1x25 mL, R2 1x12.5 mL i'ri

.JJ:,t:oI Barcode tfrouon todrur , Lot number, Seriat number uaviuulootu
s. frar 1 set iiiruru 610 tests

6. n?1rtnwul,o.:irur rdol{rruo u'l,u!n;a{ldu1u 30 iu
- 1e ; J/. [fl!5nu1!']u'tylo{uunrJ 2 - 8 o.:nltgat6ua

8. n'r: Catibration uriavni.roefld'urlt 30 iu ySorir Catibration lrarirfiofinr:nlduu rot
i' o , a , h.s, d

U1u1'Luri, dorir controt lririluiuolil uasradlnr:rir preventive maintenance u5o
.J q

LUAUUOY LUA

^49. rlJu annfu?ta1n!5vl fla :s0$:n1

l4rJ ''l u [1491

t. rirarfiorqnr:t{rruhiriotrn'ir o 16ouriuorniuri,:uofl#eruvn::rnr:n:ro:"unrfirud
.J,aai.),2. elo{u14u.:6atulo{uun [14tlanluaiuunouul]oolu 3 rnouusoNorilauuafll dou oolu

(uiirurulyirriu)

110:u50n11n nFl0.1

4.'
yn.nyr!.4'i!.y]0.

. .. ....../ .. ..... ../ . ..... ..
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HDL CHOLESTEROL (HDL-C)

r. lorrJ:va.rrinr:l{rru
a. t"

r,uuulu'ra1u5uet:'ln?rnl1s1i141 HDL Chotesterol (HDL-C)'[u Serum uav Ptasma

2. nruauuhrolrv

2.t ido:roirn:rvri Enzymatic tmmunoinhibition

z.z iorJfrfi3tn Endpoint finmlumna'u 600 urluun:
t2{n't:fl:?n?tn:1vy Serum/Ptasma 2- 180 my'dL

tJulorJ:rntflu set loer 1 set i 2 rno rJ:cnouri'ru R1 1x27 mL uav R2 ix9 mL tl.i
.^ . f ) i

t2orJ Barcode ty{ouan tou'lu1 , Lot number, Serial number uay5ur oolq
tl',ra t ,.t firiruru 185 tests

art nlrrroori',r,rrfi al{ruatflurnCo.rkiuru :o iu
N)

rfiuinurdrurfioruilni 2 - 8 aiflrriarfiua

n'r Catibration uriarni.roqlduru 30 ?-u tiavfir Reagent Btank 4n z iu raiorir

Cal,ibration l,rariuioinr:ujduurirurtrolr,rri, riarir control lrirf,uduoui! uac d.rnr:

rit Preventive maintenance r,lsorrjaruuovtr,rei
1^e.,ruu anfl flQlnu:Jrrfiau:$out5fl'l

14rJ1Utfin
-""i. rjrurfrorqnr:lf,lruLiriounir 6 rdouuiuorniud.:rol'lfinruvn::rLnr:sr:roiur:tfirur{

,i,aa).J,J. sronxuunaoiu:otuuo tuuanrlauunau rJoo'tu 3 lnouuiaujatUduuanlflriour4tJqolq

0uo"rururvirrTu)

5.

6.

7.

8.

9

to:u:on110nfio.1

Y-/
n.nflu.a?!.yla
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LDL CHOLESTEROL (LDL-C)

t. lorJ:varrinr:l{rru
a.!

riludrurdrraiusr:?nirn:1vii141 LDLChotesterot (LDL-C) 1u Serum, Ptasma

2. qruarrifironrv

2.1,JEo:?nitn:'lvu Enzymatic Setective Protection

2.2 iorlfrffiur Endpoint damlur:ndu 600 urluurn:
3. rirrnr:o:roirn:rcf Serum/Ptasma 10 - 400 my'dL

4. turnu::orflu set lou 1 set i 2 t'ro rl:vnoufr':u R1 1x27 mL mv R2 1x9 mL , r.r

tloi Barcode rdor.roniorirur, Lot number, Serial number, iurarooru

s. rirar 1 set iiiruru 185 tests

6. n?1xa{ ul,orJlurrdorilnrJrl{lruoq'turnCo.rld'u'lu 30 ;u
- eu 3 J7. r uinurrirurfrorurani 2 - 8 o{fi'lrrariua

8. n'l: Catibration uciavniloqlduru 30 iu uayyrh Reagent Btank 4n Z iu raiorir

Catibration lrarirdoinr:nJduurirurtaolrari, fiarir controt hiriuduorLiu uavua-lnr:

ri't Preventive maintenance r,tionlduuovlrad
q. rtun6orYru,riornU:vrynaraioouBnr

14u1U t1401

-."1. u1u1rJ01un'rrl,t.r'lu ltJu0un21 6 rriouuu01nruanl0{ lrnfuvnSi!n']:q:?a5ul?trlfuri
.J,dJ..J,4. nauuu{aa:u:o.ruu91tfiuaflrljauunouuInolu 3 rn0ul450ulorutiuuan1 nou rJoo1u

(uil'rururvirfi'u)

to:"u:ovjrqnd'o.:

,.u 
:b- z/-

?rn.ny{u.42!.ylo.
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TOTAL PROTEIN (TP)

t. lorJ:var6nr:l{.rru
ef,
riurirorriruiun::oirn:rvr,irar Total Protein (TP) lu Serum uay Ptasma

2. qruaurifiranrv

2.1 i6q:roira:rrd Biuret method

2.2 ioilfrfiiur Endpoint dnllurrnatu 540 u'fluurel:

3. rjr{nr:o:roirn:rc}i 3.0 - 12.0 g/dL

4. ijulorjiia 1 set lou 1 set i 2 1,?n ivnou6'?u R1 1X 25 mL uay R2 1 x 25 mt dr.l
a)t?oi Barcode tfrouon iodrar , Lot number, Seria[ number uaviuurLoorq

s. rfiur 1 set firiruar 750 tests

6. n?'r!a{ utorirurrfiol{ruoulurnia.! 30 iu
z. rfirinurrirtndqrura4i 2 - 25oc

8. n1l Catibration lirrfiofinr:nJ6uu Lot usrurlrari, rdorir controt lrirfluduolil uavvra-l

n 1 :dl Preve nt ive m a i nte na n ce u:' o rrl a' uuoylud
g. riluar6ornTruriorn :vrunanirouinr

14U1U t14n
x-1. drurfiorunr:l{lrulilfoun'ir o 16ouriuorniuri.:roflrinruyn::ln'lrnr'tai!r?rnlrud

z. 6'o.rfivri.rfioiu:0.:0uil,riuanujf,uudou loo'ru : rdauraiordonjf,uuanruriauraunoru
(udrururvirniu)

lJ0:U:O.111nnn0.i

fin.nY,ll].4?!.yto.

........./........./.........

u.0.
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TRIGLYCERIDE (TG)

t. yr!:varrinr:1drru
c.Z

rtJurj, urzirviun:rrirn:rvrirar Trigtyceride 1u Serum trav Ptasma

2. nruarJrifitaYl1v

2.1 i6n:roirn:rvri Enzymatic method (GPO-POD)

2.2 1"nilAffiur Endpoint , dnrrilurrn6u 660 urlurusr:

3. tirinr:n:roirn:rvf 10 - looo mg,/ dL

4. rurou::orfJu set lou 1 set fi 2 rro rJ:vnoudru R1 1x 50 mL mv R2 1x12.5 mL

tr.:troi Barcode rCouon doti're,'l , Lot number , serial number uasil]M!flo1q

s. rtrrur 1 set iiiruru 750 tests

6. n?lxni uralrlrotialt:ruoulurnio.: no iu
!)7. rfruinv-lirurfrquu4fi 2 - a o.rattnrian

8. n'r: Cal,ibration uriavn{.roglduru 30 iu raiov'r Catibration tr,rrirfioinr:nJduu Lot
B o , i , .t,a. Jrirurluil, rfi orir controt lriruuvruoulll rlayualnrivrl Preventive maintenance nio
.;.

rl]auuav t a

g. rfl uar6nricudornd:vl fl ar4iiorr]3n'r

tl4Sl

vn.n11u.a?u.vr0.

........../........./......._

14r.t1U

t. rlrariorunr:t{mubirioun'ir 6 r6ouriuorniuri.rra{'hinruun::rtn1ifl:?n;!r?tnitud
,i,5. Froilud{doiu:o{uudh4uanril6uudou r.joo'ru a rdouraSorfiouJduuaflrv{douvxno'rq

0urirururvirnlu)
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URIC ACID (UA)

lorJ:va.rr{nr:1dlru
e."riuriruriilai!fl:roira:rvrirar Uric Acid 1l Serum, Ptasma uav Urine

qfu6!t6roil'lc

Z.l iBn:roirn:rvri Uricase PAP Method

2.2 iorJflfi3ur Endpoint dnmrrumndu 660 urluuro:
3. rirrnr:or:roirn:rvri

Serum/Ptasma 1.5 - 30 mg / dL

Urine 2-400m9/dl
4. turou::$f,u setlna 1 set fi 2 tro rj:vnouriru R1 1X30 mL Bav R2 1X12.5 mL

.irlrltro! Barcode tfrouan iodrar , Lot number , Seriat number uay't"uyuoolu

s. rf,ur 1 set fi<iruru 625 tests

6. n?un{ u{alrlrurrioltlruaqlurnia.r 30 iu
z. rirdqrur,rqi 2- 8olfllrsariua
8. n1: catibration usiavni.raulduru eo iu uiorir Catibration lr,rrirdoinr:nJduu Lot

3 r , j .r,n* ;
rirurluri, tfrorir control. hiruuyruoxtu uav a.rfl't:yr1 preventive maintenance u6o

)s
uuauu0J lva

s. !fluil6orirudoln lvryrfiau:"oor inl

14 1Ut 
'lad

r.J'ru1rJa1ufl'lt tt.i1u [:Juoun?1 6 Lo0uuu01n,Jua.ir0n lroruun:5 n1:0E10t1j12urI et
g.Jddi,J,

oo.ir] unao5u:onuuot [anruiiuunou uoolu 3 l,o0uu5au]0nJduuan1y{nauyuoolu

0u,irururvirriu)
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1/7/2019 ตวัอยา่งเอกสารประกวดราคา

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160 1/8

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๗๙/๖๒

การซื้อนํ้ายา จํานวน ๑๔ รายการ

ตามประกาศ กรมแพทยทหารอากาศ

ลงวันที่  ๙ มกราคม ๒๕๖๒
 
                  กรมแพทยทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

   น้ํายา จํานวน ๑๔   รายการ
 
พัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนํ้ายา จํานวน ๑๔ หนา

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายท่ัวไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๗     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 

                          ๑.๘     แบบฟอรม ยี่หอ ผลิตโดย ผลิตภัณฑบริษัท ประเทศ
 

เง่ือนไขเพิ่มเติมด
 

                   หากมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับใหมที่แกไขเปลี่ยนแปลง

เก่ียวกับเรื่อง คํ้าประกัน มีผลบังคับใช คูสัญญาจะตองนําสัญญาคํ้าประกันฉบับใหมท่ีมีเงื่อนไขสอดคลองกับบทบัญญัติ

ใหมของกฎหมายตามแบบท่ี กวพ. จะไดกําหนดตอไปนั้น มาวางเปนหลักประกันแทนฉบับเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับแต

วันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากหนวยงานคูสัญญา

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV
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                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐    ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๑    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๒    ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๓    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต

การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
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ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   หนังสือรับรองอายุการใชงานไมนอยกวา ๖ เดือน นับจากวันสงของให

คณะกรรมการตรวจรับเวชภัณฑ 

                                           (๔.๒)   หนังสือรับรองยินดีใหแลกเปล่ียนกอนหมดอายุ ๓ เดือน หรือเมื่อเปลี่ยน

สภาพกอนหมดอายุ (ในจํานวนเทากัน) 

                                           (๔.๓)   ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย หรือใบจดทะเบียน

สถานประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย ท่ีออกโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

                                           (๔.๔)   ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย หรือใบอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยที่

ออกใหโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๓.๑)   แบบฟอรม ยี่หอ ผลิตโดย ผลิตภัณฑบริษัท ประเทศ 

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา
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                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ กองเวชบริภัณฑ กรมแพทยทหารอากาศ

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ นํ้ายา

จํานวน ๑๔ รายการ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการ

พิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ี กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก กรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน
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แต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของ กรม

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเงื่อนไขทีก่รมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปนี้

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรม มีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
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                          ๕.๖     กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวม

ท้ังกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ

เสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอื่น หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ

สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกรมภายใน

๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคา

ส่ิงของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
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อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา   ๖ เดือน    นับถัดจากวันท่ี กรม ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ

ไดดีดังเดิมภายใน วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทาน้ัน

                          ๑๐.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายใน

เวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อ
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เปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๐.๖   กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา

เสียหายใดๆ จากกรมไมได

                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่

จะทําการจัดซื้อครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว

กรมแพทยทหารอากาศ

 ๙ มกราคม ๒๕๖๒
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ALBUMIN (ALB)
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e./

llluU1U1a1 :Un:?n?t411v14141 Atbumin lu Serum ,Ptasma

qfua!rihtofl1v

2.1 iEfl:mira:rvd BcG method

z.z iorJfrffiur Endpoint , fin'nrLurrna'u 600 u{urxoi
drlnr:n:roirR:rvri Serum/Ptasma 1.5 - 6.0 g / dL

ru'ro1J::1[f,u setlsru 1 set ii 1 1,?o tJ:vnotdra R1 1x29 mL {r+Uroi Barcode rdouando
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ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)

lorJ:vardnr:1{lru
a.."

rilurirtrrairraiun:?nirnrlv1i14'l Al.katine phosphatase (ALP) 'lu Serum ,Ptasma

qfua!!nraY{'rv

z.t i60:roirn:rvri trcc AMP Buffer

z.z inrJfrfiiur Rate dnrruurrn6u +t0 u'rluusr:

rirlnr:or:roirn:rcf Serum/Ptasma 5 - 1500 lUlL

tu''rnur:1rtu setlou 1 set fi 2 uo r.l:cna!9iru Rl 7x 72 mL mu R2 1x12 mL dr{

rroi Barcode rdauondoti',u'r, Lot number, serial number, iurarrrorq

rhur t set fid'ruru 310 tests
"" J ^. ,ov o i rnl1rn{ uflo.:u1u1rlror!o'.l'l [t.:1uou [uLn:a.i tfiu'tu 14 ?u

4e i )7- r rinurrirurfroruranl 2 - 8 oinlt{atfiua
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ASPARTATE AMINOTRANSFERASE GST)

t. yrrJ:varrinr:lt.:ru
a,""

rtludl u'lai1?liuer:?ai rn:1vliv1 tupartate aminotra nsferase (AST) lu Serum

,Ptasma

qrua!il6t4fl1v

2.1 iEfl:roirn:rvil trcc (with/without pyridoxat phosphate activation)

z.z r"nrJfrfi3ur Rate dnruarrndu 3co urluuro:

ri:lnr:or:roira:rc{ g- tooo lu^
rulflu::$flu setloo 1 set fi 2 trn rJ:cnoudra R1 1x25 mL uav R2 1x25 mL {r.l

. / r'itlofr Barcode rfrauantodrur, Lot number, Serial number, iuraloorq

rlrur 1 set io'ruru 980 tests
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TOTAL BILIRUBIN (TBIL)

1. orrrj:yarrinr:ldlru
e.""

riudrura'rraiusr:?nilntlydm Totat Bitirubin 1u Serum ttav ptasma

2. qfuaxu5ra lu
2.t i6n:roirn:rcd DPD l\,tethod

z.z r"rrrJfrfiSur Endpoint , Sampte b(ank dnm:rumndu 540 urluurn:
3. riarnr:sr:roirn:ryri o - 30 mg ,u dL

4. ,uurou::olflu set l Iou 1 set fi 2 mo rj:vnoud'rs R1 tx15 mt, (TB|LC) uav R1 1x15

mt (TBILB) 'fir.rtroi Barcode douon dotLul , Lot number, Serial number uaviu
14uOO1q

s. rilar 1 set iriruru 590 tests

6. n?'rln.:yrurouhulialftruoglurniar go iu
7. rfilinmrirurfiqruu4i z -e o.:nrunriun

8. n1: catibration ritdainr:rtiduu lot rirurlrari, rdorir control hirfludualiu uavud.l

n'r:li'l Preventive maintenance rltsotrJduuavlilai

s. rf,ut.lanrTrur{nrntl:vrynauioouLinr
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UREA NITROGEN (BUN)

1. oorj:va.lrinr:1{lru
a'""
rilurirura'ta:1un:roirn:rvrirar Urea Nitrogen (BUN) lu Serum, Ptasma uav Urine

2. nruarLtfirarrc

2.1 'ldal?0?!ni'1J14 Kinetic fusay

2.2 r-orJflfiior Rate , fin:tiurrna'u 340 urluuor:

3. d:.lnr:n:roirn:rvd
2 - 740 mgldl 1u6*il [!ar lra1a 1

28 - 21oo mg,/dl luflaaTv
4. turou::oliu setlnu t set i 2 t'lo rj:vnoudru Rl 1 X 25 mL uav R2 lx 25 mL

..i{rrtrofi Barcode tfroran darjrur , Lot number, Seria[ number uaviurarLoorq

s. rirur 1 set fidruru 620 tests

6. nr1lrn.rvrurolrirutdold{ruoulurniol 30 iu
- c)/. rn!flqfu 4u 2 - E a'lfi1rsal{ud

8. fl1: Cal.ibration rirrio nr:rilf;uu rot rhu{uri, rfiorir controt trirflufiuouiu uasy6'r

nt:tit Preventive maintenance r,liorrj6uuoclilri

9. [Uuaiaanfuflnln!5vtfl fiafi 500uJ5fl ''l

14 1U 114Fr

i-1. u'ru']rJ01ufl15 tt{1u trJu0unl1 6 roouuu01niua{ro{ lrnruyfl55ufl1tatl0iu[1{'r- fl
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CHOLESTEROL (CHOL)

1. onrj:varr{nr:ldlru
a'""rilurirurrilailsr:roirn:rcdyr Cho[esterol lu Serum ttas Ptasma

fi6ua !a[a11'tv2

2.1 adniloitn:lvra Enzymatic method

2.2 r"orJfrfi3ur Endpoint, fineuumndu 540/600 u'flumoi
3. dr.lnr:fl:roitn:rsrflu Serum/Ptasma 20 -700 mg/dl (0.5 - 18.0 mmol./L)

4. turou::orflu setlou 1 set fi 1 tro rj:vnourirumo Rl 1y22.5 mL {rrtrnfi Barcode
;;e"

rfiouonfiorirur, Lot number, Serial number, iurarnorer

s. rlrur 1 set isiruru 910 tests

6. n?r:Jn.:yrur olrhar rfi o rtloe.hl{.rruoolurnd orloiuru 90 iu
3J/. Ln!:nuru'rul oruunl z-8 olnrttatdua

8. n1i Catibration rilfioinr:r{duu Lot trru{uri, rfiorir controt kirflufiuolil uav

raf,.lnr:rir Preventive maintenance r,tianJ6auovlr,tri
4' ^ v . ,9. lljurJAe]nfuaolnU:vr fia inol 5n1
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CREATININE (CRE)

t. lorJ:valrinr:1,{rru
e.!rilurirurdrviun:roitn:rcfyr Creatinine tu Serum, Ptasma uav Urine

2. nzuautfiranrs

2.1 iSsr:roirn:rcd Kinetic Colour Test (Jaffe method)

2.2 iorJfrffior Fixed , dnruumodu szo urluun:
3. tirrnr:or:roirn:1vfiu Serum/Ptasma :

Method A = 0.06 - 25.0 mg/dl 6 - 22OO pmoUl)

Method B = O.2 - 25.0 mg/dL (18 - 2200 pmoVL)

Urine = 1 - 400 m/dL (88-35360 pmoUl)

4. l,u'loljr: flu setloo 1 set i 2,n'ro rj:cnouriru R1 1x51 mL uav R2 1x51 mL trl
. / )!

1?otJ Barcode r 'ou0n{0u1u'1, 
Lot number, Serial number, ?=uurootu

s. rfiur 1 set firiruru 990 tests

6. nr'r n{vrutoohu, rior0rrahl{uuou'lurnia.:loiuru 7 iu
- 1v R J/. lnulnulululllofuunr z - 8 alaltarGua
8. n1: catibration udayni.r otfloiuru 21 l"u u6o1i1 Cal.ibration lyrirdofinr:uJ6uu Lot

! t , j .",'.,
rirtnlrari, dodr controt l,rirtruyruoliu uav a].ln't:li'l Preventive maintenance uio
nJduuoylr,rri

-19. ruu annfu?ro1nu:ur nay56au:n't

14lJ',',l U t1401

.ida1. u1u1rJ01rlfl']: tt{']u ltuaufl21 6 rnouuu0'tniua{10{ lrn cn::rJn1:11:?o:nr?xrirui

z. fradrarilf,oiu:o.l0udtri'uannj6uuriouurnolu e r6our.riorfioula'uuan.ly{douu oo.ru

(uir'rururyirn"u)

,.r. V {"
1051_r50.!?10 n00.i

un.ny,lu.alu.yto

........../........./.......
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DIRECT BILIRUBIN (DBIL)

t. lorrJ:varrinr:ldlru
aXrludrur;iruirn:rtirn:rvrirar Direct bitirubin (DBIL) 'tu Serum uav Ptasma

2. RfuauuTroYr'rs

2.t i6n:roirn:rc, OpO (Dichl.orophenyl, diazonium tetrafluoroborate)

2.2 iorJfrffiur Endpoint, dnmr.,utnatu 570 u{uurn:
3. drlnr:or:roirn:rvri Serum/Ptasma 0 - 10 mg/dl
4. 1,u'rour:or{h set lnu 1 set fi 2 rrn rJ:ynold'ru R1 DBILC 1x6 mL rmy R1 DBILB

1x6 mL dr.:urnfi Barcode rdorun dofiur , Lot number, Serial number uasiu
14!O01U

5. rirur 1 set fiiiruru 230 tests

6. n?1ln{vrutro.rriruli ald.rruoulurnia{riuru 2 t iu
- 4u Z e/. rn!:nuru'ru'ryrofu14fllt z - 8 a.lnrtgatiua

8. n'r: CaLibration uriavniloql6'u1u yyr 21 iu raiorir Catibration tvrrirfiofinr:uJduu

lot rhurlr,tri, riorir controt Li lfl ufi ooliu uavua'ln1:'li'l Preventive maintenance
-.J:aruauuaJ[ua

g. riuarinrYrurfu1n :v[ fiauiiou]inl

14ll'tut 9l

rireniorqnr:l{.rruhjrioun'jr 6 16ourirorniuriltoifr'nruyn::unr:eri?niunrrisur{
v,4d<J

darfr urira-o:-r:olEufihiuanujfi uuriour,lloora 3 r6ouuiorfi anJduuanuriou

14xoo'lq (luii'ru?uwirfiu)

'tio5u50.1110nn0{

1

2.

C.
u.a. Z-

un.ny{u.a?!.yt0

........../........./.......



5'tu6Stauou'lu1

GLUCOSE (GLU)

t. onrJ:varrinr:td.:ru
a.."
riurirurdruiun:roirn:rvrirar Glucose (GLU) tu Serum, Ptasma, Urine, CSF lray

Hemolysate

nfualunro lu
2. 1 i6n:roitn:rvf Hexokinase

2.2 inrJfrfiiur Endpoint , finrtrurtniu 340 urluun:

2.

3. rir.lnr:or:'loirn:rvri Serum/Ptasma

Urine

CSF

Hemotysate

10 - 800 mg/dl

1 - 800 mg,udL

10 - 800 mg/dL

10 - 800 mg/dl
4. tulo!::olflu setlou 1 set i 2 tro tj:ynoudra R1 1x25 mL, R2 1x12.5 mL i'ri

.JJ:,t:oI Barcode tfrouon todrur , Lot number, Seriat number uaviuulootu
s. frar 1 set iiiruru 610 tests

6. n?1rtnwul,o.:irur rdol{rruo u'l,u!n;a{ldu1u 30 iu
- 1e ; J/. [fl!5nu1!']u'tylo{uunrJ 2 - 8 o.:nltgat6ua

8. n'r: Catibration uriavni.roefld'urlt 30 iu ySorir Catibration lrarirfiofinr:nlduu rot
i' o , a , h.s, d

U1u1'Luri, dorir controt lririluiuolil uasradlnr:rir preventive maintenance u5o
.J q

LUAUUOY LUA

^49. rlJu annfu?ta1n!5vl fla :s0$:n1

l4rJ ''l u [1491

t. rirarfiorqnr:t{rruhiriotrn'ir o 16ouriuorniuri,:uofl#eruvn::rnr:n:ro:"unrfirud
.J,aai.),2. elo{u14u.:6atulo{uun [14tlanluaiuunouul]oolu 3 rnouusoNorilauuafll dou oolu

(uiirurulyirriu)

110:u50n11n nFl0.1

4.'
yn.nyr!.4'i!.y]0.

. .. ....../ .. ..... ../ . ..... ..

l.J.O.
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d9"
:'tuag[0uou'lu1

HDL CHOLESTEROL (HDL-C)

r. lorrJ:va.rrinr:l{rru
a. t"

r,uuulu'ra1u5uet:'ln?rnl1s1i141 HDL Chotesterol (HDL-C)'[u Serum uav Ptasma

2. nruauuhrolrv

2.t ido:roirn:rvri Enzymatic tmmunoinhibition

z.z iorJfrfi3tn Endpoint finmlumna'u 600 urluun:
t2{n't:fl:?n?tn:1vy Serum/Ptasma 2- 180 my'dL

tJulorJ:rntflu set loer 1 set i 2 rno rJ:cnouri'ru R1 1x27 mL uav R2 ix9 mL tl.i
.^ . f ) i

t2orJ Barcode ty{ouan tou'lu1 , Lot number, Serial number uay5ur oolq
tl',ra t ,.t firiruru 185 tests

art nlrrroori',r,rrfi al{ruatflurnCo.rkiuru :o iu
N)

rfiuinurdrurfioruilni 2 - 8 aiflrriarfiua

n'r Catibration uriarni.roqlduru 30 ?-u tiavfir Reagent Btank 4n z iu raiorir

Cal,ibration l,rariuioinr:ujduurirurtrolr,rri, riarir control lrirf,uduoui! uac d.rnr:

rit Preventive maintenance r,lsorrjaruuovtr,rei
1^e.,ruu anfl flQlnu:Jrrfiau:$out5fl'l

14rJ1Utfin
-""i. rjrurfrorqnr:lf,lruLiriounir 6 rdouuiuorniud.:rol'lfinruvn::rLnr:sr:roiur:tfirur{

,i,aa).J,J. sronxuunaoiu:otuuo tuuanrlauunau rJoo'tu 3 lnouuiaujatUduuanlflriour4tJqolq

0uo"rururvirrTu)

5.

6.

7.

8.

9

to:u:on110nfio.1

Y-/
n.nflu.a?!.yla

........./........./.......

u.o



:1Uar[auou1u1

LDL CHOLESTEROL (LDL-C)

t. lorJ:varrinr:l{rru
a.!

riludrurdrraiusr:?nirn:1vii141 LDLChotesterot (LDL-C) 1u Serum, Ptasma

2. qruarrifironrv

2.1,JEo:?nitn:'lvu Enzymatic Setective Protection

2.2 iorlfrffiur Endpoint damlur:ndu 600 urluurn:
3. rirrnr:o:roirn:rcf Serum/Ptasma 10 - 400 my'dL

4. turnu::orflu set lou 1 set i 2 t'ro rl:vnoufr':u R1 1x27 mL mv R2 1x9 mL , r.r

tloi Barcode rdor.roniorirur, Lot number, Serial number, iurarooru

s. rirar 1 set iiiruru 185 tests

6. n?1xa{ ul,orJlurrdorilnrJrl{lruoq'turnCo.rld'u'lu 30 ;u
- eu 3 J7. r uinurrirurfrorurani 2 - 8 o{fi'lrrariua

8. n'l: Catibration uciavniloqlduru 30 iu uayyrh Reagent Btank 4n Z iu raiorir

Catibration lrarirdoinr:nJduurirurtaolrari, fiarir controt hiriuduorLiu uavua-lnr:

ri't Preventive maintenance r,tionlduuovlrad
q. rtun6orYru,riornU:vrynaraioouBnr

14u1U t1401

-."1. u1u1rJ01un'rrl,t.r'lu ltJu0un21 6 rriouuu01nruanl0{ lrnfuvnSi!n']:q:?a5ul?trlfuri
.J,dJ..J,4. nauuu{aa:u:o.ruu91tfiuaflrljauunouuInolu 3 rn0ul450ulorutiuuan1 nou rJoo1u

(uil'rururvirfi'u)

to:"u:ovjrqnd'o.:

,.u 
:b- z/-

?rn.ny{u.42!.ylo.

........./........./.........



^x:1gasIauoulu'l

TOTAL PROTEIN (TP)

t. lorJ:var6nr:l{.rru
ef,
riurirorriruiun::oirn:rvr,irar Total Protein (TP) lu Serum uay Ptasma

2. qruaurifiranrv

2.1 i6q:roira:rrd Biuret method

2.2 ioilfrfiiur Endpoint dnllurrnatu 540 u'fluurel:

3. rjr{nr:o:roirn:rc}i 3.0 - 12.0 g/dL

4. ijulorjiia 1 set lou 1 set i 2 1,?n ivnou6'?u R1 1X 25 mL uay R2 1 x 25 mt dr.l
a)t?oi Barcode tfrouon iodrar , Lot number, Seria[ number uaviuurLoorq

s. rfiur 1 set firiruar 750 tests

6. n?'r!a{ utorirurrfiol{ruoulurnia.! 30 iu
z. rfirinurrirtndqrura4i 2 - 25oc

8. n1l Catibration lirrfiofinr:nJ6uu Lot usrurlrari, rdorir controt lrirfluduolil uavvra-l

n 1 :dl Preve nt ive m a i nte na n ce u:' o rrl a' uuoylud
g. riluar6ornTruriorn :vrunanirouinr

14U1U t14n
x-1. drurfiorunr:l{lrulilfoun'ir o 16ouriuorniuri.:roflrinruyn::ln'lrnr'tai!r?rnlrud

z. 6'o.rfivri.rfioiu:0.:0uil,riuanujf,uudou loo'ru : rdauraiordonjf,uuanruriauraunoru
(udrururvirniu)

lJ0:U:O.111nnn0.i

fin.nY,ll].4?!.yto.

........./........./.........

u.0.
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TRIGLYCERIDE (TG)

t. yr!:varrinr:1drru
c.Z

rtJurj, urzirviun:rrirn:rvrirar Trigtyceride 1u Serum trav Ptasma

2. nruarJrifitaYl1v

2.1 i6n:roirn:rvri Enzymatic method (GPO-POD)

2.2 1"nilAffiur Endpoint , dnrrilurrn6u 660 urlurusr:

3. tirinr:n:roirn:rvf 10 - looo mg,/ dL

4. rurou::orfJu set lou 1 set fi 2 rro rJ:vnoudru R1 1x 50 mL mv R2 1x12.5 mL

tr.:troi Barcode rCouon doti're,'l , Lot number , serial number uasil]M!flo1q

s. rtrrur 1 set iiiruru 750 tests

6. n?lxni uralrlrotialt:ruoulurnio.: no iu
!)7. rfruinv-lirurfrquu4fi 2 - a o.rattnrian

8. n'r: Cal,ibration uriavn{.roglduru 30 iu raiov'r Catibration tr,rrirfioinr:nJduu Lot
B o , i , .t,a. Jrirurluil, rfi orir controt lriruuvruoulll rlayualnrivrl Preventive maintenance nio
.;.

rl]auuav t a

g. rfl uar6nricudornd:vl fl ar4iiorr]3n'r

tl4Sl

vn.n11u.a?u.vr0.

........../........./......._

14r.t1U

t. rlrariorunr:t{mubirioun'ir 6 r6ouriuorniuri.rra{'hinruun::rtn1ifl:?n;!r?tnitud
,i,5. Froilud{doiu:o{uudh4uanril6uudou r.joo'ru a rdouraSorfiouJduuaflrv{douvxno'rq

0urirururvirnlu)

105U:O{X1enn0{

u.o.W
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URIC ACID (UA)

lorJ:va.rr{nr:1dlru
e."riuriruriilai!fl:roira:rvrirar Uric Acid 1l Serum, Ptasma uav Urine

qfu6!t6roil'lc

Z.l iBn:roirn:rvri Uricase PAP Method

2.2 iorJflfi3ur Endpoint dnmrrumndu 660 urluuro:
3. rirrnr:or:roirn:rvri

Serum/Ptasma 1.5 - 30 mg / dL

Urine 2-400m9/dl
4. turou::$f,u setlna 1 set fi 2 tro rj:vnouriru R1 1X30 mL Bav R2 1X12.5 mL

.irlrltro! Barcode tfrouan iodrar , Lot number , Seriat number uay't"uyuoolu

s. rf,ur 1 set fi<iruru 625 tests

6. n?un{ u{alrlrurrioltlruaqlurnia.r 30 iu
z. rirdqrur,rqi 2- 8olfllrsariua
8. n1: catibration usiavni.raulduru eo iu uiorir Catibration lr,rrirdoinr:nJduu Lot

3 r , j .r,n* ;
rirurluri, tfrorir control. hiruuyruoxtu uav a.rfl't:yr1 preventive maintenance u6o

)s
uuauu0J lva

s. !fluil6orirudoln lvryrfiau:"oor inl

14 1Ut 
'lad

r.J'ru1rJa1ufl'lt tt.i1u [:Juoun?1 6 Lo0uuu01n,Jua.ir0n lroruun:5 n1:0E10t1j12urI et
g.Jddi,J,

oo.ir] unao5u:onuuot [anruiiuunou uoolu 3 l,o0uu5au]0nJduuan1y{nauyuoolu

0u,irururvirriu)

1

2.

1

2.

to:-r:o.r'irq1p

a*4
un.n u.a?u.yto.
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