
ประกาศกรมแพทยทหารอากาศ

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือชุดตรวจสารเสพติด จํานวน ๓ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 กรมแพทยทหารอากาศ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จํานวน ๓ รายการ

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๗๘๖,๓๓๑.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสามรอยสามสิบเอ็ดบาทถวน) ตามรายการ ดังน้ี

 

๑.  METHAMPHETAMINE URINE

TEST DEVICE

จํานวน ๓๗,๖๑๗   Test

๒.  MARIJUANA (THC) URINE TEST

DEVICE [CANNABINOID

DETECTION]

จํานวน ๑๗,๐๙๓   Test

๓.  MORPHINE/HEROIN URINE

TEST DEVICE

จํานวน ๕,๗๗๗   Test

 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมแพทยทหารอากาศ

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ



เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 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

แตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.medical.rtaf.mi.th หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๕๓๔ ๒๕๘๗ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

กรมแพทยทหารอากาศ ผานทางอีเมล Admin_medical@rtaf.mi.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ภายในวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยกรมแพทยทหารอากาศจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต

www.medical.rtaf.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

(พลอากาศตรีภูมิพิชญชากรณ จรรยาวิจักษณ)

รองเจากรมแพทยทหารอากาศ ทําการแทน

เจากรมแพทยทหารอากาศ

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซื้อชุดตรวจสารเสพติด จ านวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                     
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                      ๗๘๖,๓๓๑                                             บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๒๒ ธ.ค.๖๐                                                  .        

เป็นเงิน             ๗๘๖,๓๓๑                    บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)          ตามแนบ              บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๕๔๘/๖๐            . 
๔.๒                                                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
๕.๑  น.ท.หญิง นารีรัตน์  รู้กิจนา                                                                                      . 
๕.๒  น.ท.หญิง พรรณประภา  วัณณรถ                                                                             . 
๕.๓  น.ต.หญิง วรกฎ  เจนนดัที                                                                                      .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 

ซื้อชุดตรวจสารเสพติด จ านวน ๓ รายการ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 
๑. METHAMPHETAMINE URINE 

TEST DEVICE 
๓๗,๖๑๗ TE ๑๓.๐๐ ๔๘๙,๐๒๑.๐๐ 

๒. MARIJUANA (THC) URINE TEST 
DEVICE [CANNABINOID 
DETECTION] 

๑๗,๐๙๓ TE ๑๓.๐๐ ๒๒๒,๒๐๙.๐๐ 

๓. MORPHINE/HEROIN URINE 
TEST DEVICE 

๕,๗๗๗ TE ๑๓.๐๐ ๗๕,๑๐๑.๐๐ 

 
 

 

 

 

 



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๕๓/๖๑

การซื้อชุดตรวจสารเสพติด จํานวน ๓ รายการ

ตามประกาศ กรมแพทยทหารอากาศ

ลงวันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
 
                  กรมแพทยทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังน้ี

 

๑.  METHAMPHETAMINE URINE

TEST DEVICE

จํานวน ๓๗,๖๑๗   Test

๒.  MARIJUANA (THC) URINE TEST

DEVICE [CANNABINOID

DETECTION]

จํานวน ๑๗,๐๙๓   Test

๓.  MORPHINE/HEROIN URINE

TEST DEVICE

จํานวน ๕,๗๗๗   Test

 
พัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                          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

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


                          ๑.๗     คุณลักษณะของชุดตรวจสารเสพติด
 

                          ๑.๘     ใบเสนอราคาท่ีตองแนบใหกับกรมแพทยทหารอากาศ

เง่ืนไขเพ่ิมเติม
 

หากมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับใหมท่ีแกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเร่ือง คํ้า

ประกัน มีผลบังคับใช คูสัญญาจะตองนําสัญญาคํ้าประกันฉบับใหมท่ีมีเงื่อนไขสอดคลองกับบทบัญญัติใหมของ

กฎหมายตามแบบที่ กวพ. จะไดกําหนดตอไปนั้น มาวางเปนหลักประกันแทนฉบับเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ได

รับแจงเปนหนังสือจากหนวยงานคูสัญญา                 
 

๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                          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 ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๓    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต

การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.



กําหนด

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 

                                           (๔.๒)   หนังสือรับรองอายุการใชงานไมนอยกวา ๑ ป ๖ เดือน นับจากวันสงของ

ใหคณะกรรมการตรวจรับเวชภัณฑ 

                                           (๔.๓)   หนังสือรับรองยินดีใหแลกเปล่ียนกอนหมดอายุ ๖ เดือน หรือเมื่อเปลี่ยน

สภาพกอนหมดอายุ (ในจํานวนเทากัน) 

                                           (๔.๔)   ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย หรือใบจดทะเบียน

สถานประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย ท่ีออกโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

                                           (๔.๕)   ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย หรือใบอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยที่

ออกใหโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ถามี) 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ท้ังน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้



                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๓.๑)   ใบเสนอราคาแนบไดตามเอกสารแนบทายเพิ่มเติม 

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ท้ังน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ กองเวชบริภัณฑ กรมแพทยทหารอากาศ

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุด

ตรวจสารเสพติด ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา

หลักฐานดังกลาวน้ี กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน ๒๕ TEST ตอรายการ โดยลง

ลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามาแสดง

ตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๖

กุมภาพันธ ๒๕๖๑  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ แผนกจัดหา กองเวชบริภัณฑ กรมแพทยทหารอากาศ
 



                ท้ังน้ี กรมจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใช

แลว กรมจะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอา

                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑  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 จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของ กรม

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายทั้งปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา



                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก

ราคาตอรายการ

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเงื่อนไขท่ีกรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรม มีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          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 หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวด



ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ

สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกรมภายใน

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคา

สิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซื้อซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบส่ิงของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ



ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาส่ิงของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของท่ีซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป  ๖ เดือน    นับถัดจากวันท่ี กรม ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช

การไดดีดังเดิมภายใน วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ

                          



qrudnuolto{1in12161:t6t{itttiluruuourv{nriu (Methamphetamine)

(Methamphetamine RaPid Test Kit)

.. iofrnrorlroi1E
r.r irqrJ::aldlunrtltlru rtu.qao:rrar:tanfiotin Methamphetamine tras Metabotite tal
Methamphetamine rilryunrnttnn:rln:o{ Gcreening Test) ttuu:?aril lon:rlia'nriuurtunaiu
xnaou (Cassette)

r.r qota'nuor:lunrltnaia ,.--
o.b.o liunr:n:robultradnnr:6u$u1a:urlrn:rdia (lmmunochromatographic Ass;')

BUU Competitive bindins :cu'i1! drug protein conjugate riv drug Inudradrlrluflaarrc

o.b.b'qnr:?1fi n1:1i GoLd conjugate drraiunr:riaunulflunllvaaau

o.b.ar n-latir{unr:roaguriuflaarrc ldGuro: o - d l,rt otaw?aaavuan"rotir.:vrto'oro:'4u1fi

o.b.d a'lu1:0d1unanr:noaoulidrunruJrir nrulurrarLirfiu a urn'

o.b.d lan:2niuoun?un! ( Control tine ) rdamuqlqorlrra{uou?li6otj
.l-

o.b.b !ai:2llnutnE1ln{1U ltU$Ulnrrlrq urll b - glo O{tnliattuaoun!?Iuulo'ltl

r.u.or iar:rlidrrnrurifiniunaurn (cut off vatue) rrirrYu o,ooo nglmt iluthcnlin:sri2.l
a-

6'r61rol{r rial laraflauar:ranBaurnuolu{mu'dutaarls rJ:cnrfilu:rtfirlrqrunnr .n. bd.rd
..u.a 1nn:rriranlrilnBldrnlrul2uava:ut'lrrcnJiuurfiuuriuGlrn:Jru GC ztvts lauiirnrrlb

uacal!fi trtrlhirirn'ir .ior%

o.u.e* ritnodnr:rJ:ct!!arlinnioltarnr:riruraurnuac aau Ioo.qnraaauociaflfiaanr:vrnaaud

nndo.r riauaaoutaarrrvrtfiUilruurnuourvlnriuluflaarrc :cn'uarrrJrildu I bd96 ra{n'1 cut off

- J...-ql ioiAfl!*(u:$?tU

c,.cr.o aal;vrn6oulJtrlluto{r{:oud riorar:nla.rrdu o 1axffaav o no{
e 3-

niauririiro nar: ni rYu nr:ltrar:': q

t Z , -.'3-o.o.b lUUlaUlUlAlt:nIUll:aljnaUmgflOUilJotin:{tnU?

o.c'.o inr:o'arliuluaanuao (disposabte dropper) lulntosvtninnt:rnaau
- ,/ - .l ,-

o.st.d !n1::s!tAlni:2n ?tJvlaa1q lufl1:Ha, iotann 61 cut- otl :?tt0{lunlfiuf,itl5n1llt{'tu

uav01:B a anrrnaauadrldarrwuno$J::lrYruriroolnra.r1;lr?i

b. r{alltron13

b.o oqnl:l{{1! ru iurillaud:;u.liuuuirndo{ririaun'i1 ob r6ou

u.u ttur6nrYrudriidiu:a.rarunrn cE Mark (tvD) dttu!1nrr1ua1na

u.o' l:llrudarinld'iu:orqrunrnnr:nr6nroiar!a[rrrri tso .;ddd:boosr d.rrfurrn:grua',na

u.< rindruriinr:n:?nq n'trr laoiluaruqunr:rin ( QC Lot ) In Lot n1: en
,!,

b-d utumrnlBlJxlitaaIn{n{n1:ruun?ufi t.lil}flJ1uQ1n [:{{1uarRa,

alrulnnna{

,u.A.ufllr f-
(iryodn: inuuaa)

Ha.n?rJ.no.

I n.u..o

รายละเอียดคุณลักษณะ  แนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อ

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่.....๕๓...../๖๑ จํานวน  ๖  หนา



v
{.._+i 

4ruf,nuoslorqiir,lraltnniatiiafiqrl ( Marijuana )

( THC Rapid Test Kit )

.-lolinuor:lonls

c.r ilqrhvaldtunr:ldmu tiulnn:rlar:taniatiadrXtr FHC ( A" - tetrahydrocannabino$ metabotitel

rtmnrnrn'ofiadrn:a{ (Screening Test) uuu::nfi .qan:rtia'nuovrtuna'rmaaou (Cassette)

c.b Qftdnuorfluxl{r iii
o.b.o t0unr:a:r aolf,idnnr:51$u1a:!{on:'D1f,fi (tmmunochromatographic Assy)

BUU Competitive binding :!u'j1t drug protein conjugate riu drug laufirotirlrtutaalv
o.b.b Ionflaiin1:li Gotd conjugate drriunr:rfiaunudlun1:rn ou

o.b.. frratir{unr:yraaouliutaarrc.liGurn: cFd r,lunrB{uaoor4aan"roti.rqntiarniu fi
o.b.d au1:oiii! anr:yrnaaulddrunlrldr nrsluna{r;riu c urfi

o.b.d lan:2riunua?unrl ( Controt tine ) rdaarurprqeunlnlo{[oljriaou

o.b.b $n:2n!fi u:"nurldirtr lnurfiv:hurdqor4i b-$o o.l lrnariuaou6lfirulaorq

o.b.g, thn:?niri'rrnu{n'aiuaau:nr rn'u co ny'mt nr U:cnria vn::unr:doin'uuacrJ:ru :r!
-.j.ar0lranna [:o{nr1lJo1,lanrnru? 26n1: ufiur{0u$ni:a:?oyiornaouilqafra y-onaitl!aiaLiiar:rnd'loq1u

drlnrur,rio tl.. r.;.baco

o.b.d 'qantmi anrtlnnrrirarruhuavarrll:rr rvrGuurfiuurYui6r,rn:tru 6C /tnts laaiiramuh
ua;alrttdrrnrsl,linrrn'ir 6isr96

o.b.d dlnrudnl:U:cdiunrr!nnda.t?olnr::jruaraurnuavaaau laalnroaorilcaio. fi anr:vrnaaui
, I g J--

!nda{ Eaxoaouiaar:vfrlrJSrrrrurirgtrluiaarrc :ufrua:rltrtrttu * bd96 ralrir cut off

".. qodn"r#rt,
o.o.o f,auroaauu:fl1uno{r{roud v,io}Jar:qaarrudu o In,}4n6ou/ o io{

" !-
r 5ouyri! ra nar:dr rYun'r:1i1nn::l

o..n.b tutryaU1g1a1r:n:Ur:O!ndUxnaAunia ltai{rau?

o.cr.o fi nr:l-arniulraoarua (disposabte dropper ) h{nto$lnr{nn,r:rnaou
- .J - a e-o.s!.d rn']::cu!alen:14 ?ux!na1q lunlrRan latxdn nl cut- off :?!n{!unlruaa{1En1:lt.!,1!

ua?n1:ulJaeranl:rnaauatjrldarouuuro$J::lriruriroat!nno.t1ant?n

t. rtouhronrg

b.o arunr:ldlru o iudoraurt:vuJiuunrirntiailririounir ob fiou

u.u rfluarinriruridtdiu:o.rqrunrr cE ruark (tvD) d.triurrrn:lTrarna

u.o l:rmudadrldiutolqrunrnnr:nin#odouwrri tSO o.rddd:booo dlrtulrn:grlarna
u.< nrindodinr:r:1nnruR1x Inafiluaruqlnr:are, ( eC Lot ) In Lot nr:rf,n

,g 4 eb.d u:t xH!lutl}|u{a0ufir$rn'r:l,uur1u,lrI0'luulun1n l:tt1!Ftai

alLUl0nnan

u.a.uflJ.r

(trgra'n: :'nuu.rna)

nrrJ.no

?r.g.bo

TA

,



qodnuru!?o{qri:?ad1r!6rei!0attrufflu ( Morphine )
( MOP Rapid Test Kit )

.-iarn-nUoErorng

o-e fiqrJr*ldltnr:lfttr ttulan::oar:rnintialofilu ,opiares uas metabotite ro.!!,oiiluav opiates
rt{aonrntiiia:tcfl:a.r (kreening Test) uurJl2nlil r4an:roia-nuorvrfiu natlnaar (cassette)

..b iotdnuor!fufil{miii
o.b.o r0unr:n:rolnul6adnnr:drfllula:lrlnn:rr{ia (tmmunochromatographic Assy)

ulJU competitive binding:uu'i1r drug protein conjugate riu drug laun':atir iuiaarrc
o.b.b .{nnr?lin1:li Gotd conjugate dryiunr:fi nuouilun.lrrnao!

o.b.o nlotir unr:rnaaurfuilaalc lirlliurn: qr.d vuaro,luaonuunry:adr${nniolJbi

o.b.d a'u'r:orillJxanr:uaaoul6d:unruJri,r nrulurra rirfiu c urfi
o.b.d Iin:?tiuornrtnl ( Controt tine ) rdonruarlarunuro{uouriaou

o.b.b qan:2o#uinrrkijru lnurfiuinurdquu4i b-{lo otnlHartuaw6riuu::oorq
o.b.sJ lnnflnrl'riltnorinr:n'niluu.:n0itn'u ooo ny'mt n1r,U:!n arucn::unrrflolryuuar

:ruU:,lrtulatrin rialrirvunva'nrnruri i6nr: uffcrioultnr:n:tluionoaaul'ruaaa r,tionriuqaaalaiar:nn
nooq tu:1.!nluu:o lll r.fi .ddcr

o.b.d lan:'ln!'Hnnr:ilnurrira'lu1:uavarlriilrrrstGsurfiur.rriui6urn:tru GC zt,tS Iauirirnrruh
uacar'rrrn'rrrrcldirn,ir c<g196

o.b.a rirnordnr:rJ:vr!ualugnn'awa.rnr:dr!rau,lnuavraau lnulnraaalocda{riranr:maaoufi
nn6o.r 

'r'anaaourJaar?cdiuilrrurgfillluiaar:c :vduarrlrt,{l 1 ucso rolrir cut off

..o Qordnuolclidil

o.gr.o rdr;rnaauu::l.lwor{mod niora,rro"r,,rdt o rernaou,/ o no{
v E-niolri'l ranar:drrYunr:1itnn:rn
aZo.o.b rtutnv'rurdrriolUniorndunnaaltialtafir6sr

o.qr.o :rnr:{arn5uuraoruua (disposabte dropper )lurntounlnnr:uaaau
..r.< inr::vuiar4an:,ri ilxr,Faiq iunr:rin ia{r6n ir cut- off :x6q{nrnMn{i6nr:1i{ru

uacnr:u aBanr:rtaouodrw-arouuuto.ru::1drurfu aqnno.!qnn::n
t' rtaultrar,rrg

b.o a1qn1rlt{.nr ru ilduaufi:vqliruurjrnrio.lbjrioon.jl ob r6ou

u.u r[unrinrirur{#ldiu:s{ryunrr cE Mark (Mo) trlliut,.li:{1!a1na
u.o l:rrri{ainliiu:oraournnr:rdnraiodsurrnri rso orlrddd:booo ilrtlurn:trupna
u.< rinlirurifinr:nnilonln lauiiluarralnr:aen ( ec Lot ) qn Lot n1:Ban

--t.c r,liSnfr ruirnft douirollnr:rtun'ruvrul'ru!rulrnl:r.rru{16r

a''r tu'10 nn a.t

u.o.rdr 4,4- J--
(iryoon: inuma)

.!.8.n?{.no.

) r.o."o



airqQq.r
r.lau Lrn15fl aA0u tFlyoa0ual:Hfl nn luuaa1']u

no{r?tfl lamitondu n:urvtvltjvvr:arnln

tunaunl:dortotarn6ou
JJ

o. n'l:fi'llt1]0Rfuanl,tuvl0lI'lvl,O,lloYlnAOU UavtOnA'l:vllnu?tan

b. n1tfia't:ru']fffua'nuruvtorrvtolte fl aounlutonalt
-i

gl. n1:IoAOURfuanRtuvIlntvlffUatO{lqylAAOU

d. n'r :vriuHa

d. n1:oflat1jtq 9}aau

6).6, n1:n'luuon'tlnl xonfuan8fuvlOfl1v1o{InyloA0U

(o) rilauornr:nnaauuav{oil.fl{
Av o- ltulnvrnaordluiufl:?na1:raflf,oluiJaarrv fil,ilua'nnr:4i{ln'uivrur lnuorf,'uUfrfi5ar

n1:rrt.j{d (competitive binding immunoaasay)
4-- ruutnrnaautuooau !1!a!41 :ulluan?au.ln

(u) dnuruc uas:luacrduoso{rn?loaau
- .Js- tn naouu0acto!0nu:uoBao{tuoa1:Kflfi0?100{n1:mflflau

-t- !?annun?'llrtll
- !uaa60an?au1tttuloflaa0u

(m) dnuruvuafiluar!duouunlnuru::1
- qoilffaautrriaclou::lluso.iovqirfiuldarfinaivr niolrYlar:qon?'l!{u rfioilo':rYu

te
R',l'lxtufi 0lnllaanaRanl:vloaou

a ry ,.J o 4 .a , J -- :vu:luaut0anuuta.iu::0 toun t0fl1{n1:61 nou:t yr aafl tonl:yloaou :u an

iur.tlnorq ritnruridniunrau?n (cut off) i6n't:l{ nr:eiruera uacnl:r6u:hu"l
(d, slUactauorotetJonl:tt

- oGrlsvdnnr:fl gfl ou dlmruridn?uaraurn (cut ofl i6nr:lduaviGroaou
- :uuuna'flun1:d'tu a

1u- lron?::v?.t nlltnu:nu1tnyln60u
4 ww- :'ltJloa1::un?uuava?1!tt,ltul,o{a't:tun?u

(a) i61{qovrnaou uac:cuvrra'ld1{lun1:roaau
g ,.2- ?SnltLttoyloaau avno{.l1ulu?unourou?

Jvo X ,- !nla5u'tu?Ltltauavtvtllun0u0u1.iavtoun
(u) i6nr:eiruna a?ritrrJnlruao{r.J:;nouddorolrfi on?rsli'fln
(sl) rdrrnrurinr:dniuaaurn linruU:vnl6Rrurnr:rJn1:fl0{fiuuavilr1uU:'llulr6rAn rialril,tuot

Jr
r4afl[nfun 1En1: uavr{0u l,tn1:n:?a t0ylo60u?']qaaa uionatunaa [0Ia1:tannaoQ tu:1!n1u

r,rialri n.a.ua<sn druiunq'lunuolrrieriu (Methamphetamines) ritnrutinr:n"of,uataurn

1{nurj:vnran:ca:?ia1o'lrruq! rio.r qoroaorar:mnfinrlruatrr{nriuluilaarr; rJ:vnrnlu
:1!fino1q!unB1 .fl.bddc(



tinuolar:ranfio .J
lJ:rJ'r tuyr9r :?0 Lulrll!aa1?v

gllun o,ooo Ullun:flllJaaam5n{lrurualninriu (Methamphetamines)

t9l ral ou 5t! cfl!r0fl Itn l lJa u ua sr".:uei s,oo urlunil/iaiirr )

na!nut1 n".lusi ao urlun5tJ,/!aaan:

tuol0na1:taflno nrulr n?1I01tII1u

!uLruotrrifi riu (Methamphetamines) 6(sr% c(sr%

c(sr% 6(6'r%

G(G'r%

(a) rnrurinr:nr:f; nurrirnrrll:uaya.l.rloltnrvrGourfi uufT!i6rnn: GCluS n'rf

cisr%

(<) rnrur{nr:rJ:;r!uRtrn fi0{10{n'15o'tuelau'tnuav aa!

(oo) ruuioalifioln!1:!n?un'r:vrnaou uavlvd!n?rtJrt!{ufrtririrli'rfioHaa?.!ry!qnyrnaou
(oo) un:t'tu:vuuRrununr:afin

- qonaaould:"u:o{6run.ur CE Mark (tVD)

- U:UytflHanno{tO:U!18:S1U ISO oslddd:boo6n
(ou) orqnr:tdrru ru iudd.uoud:vqt{drarirnriodririoun.jr ob r6ou
(om) nr:R?unrarunlrwa.iravroaounaood?{r?a,flft ru 6o {;r'ruriraocdo.r6uuouilduutn
rcaoulri rarnradlornnr:rirltfl{udrru.irqonnaouitrgur riJur-uu,no.u".r;*; 

- - -

. Ji eb.6l lDnal:llmU?ta{
(o) rari.r6oiu:al:vvunrunrnnr:ahn
(b) ronar:uan-:r.l:v?vrBnrntoqo?ra6ou

(*) n:fidrfilffinfruritolrir'rrJ:vrvn fitruda.ruaRltona,r: luiu:o{nr:rfru{uvrudrurjtrorn{a6m
uacufialaiu:ornr:truornfierin

ronar:uuudolfi{ala uavufi n.r:luavr6troldqndo.: n:uriru rftd
(o) uf.rdoiu:olqrunrrnr:a6n

tiotalar:ranfin n1t01uHan't:mnaa!

na'lufl uau n'lnrl-u (Methamphetamines) t 'oa% 0riarau?n > o,bdo urlun:"1/ia66o:)
(hiaraau < sico urluniVia66n:)

n{llatlraard kiud ral:6u loiilu uasAu + ua% (fiaar?n > .nsrd u{un:"lZiia6f,n:)

0riEraau . uu< urlunir/ia66fl:)

flal]n t1 t uc% (l#arau?fl > bsr urlunil/iafi6gr:)
0rilraau < c'd u{uni!/r''iaean:)

n{uIoilrand lduri rsl:6u loiflu uavflu

naln t']



(b) :reurunr:6nu1m1 ff{anllttouf,nnirudr4nucaou o;fr4.1:vqriru?u!n oaauuatiunindlt
-l I - +- . .,

finur iEnr:yraaau qruu4Ifruotaou :cuvtlarfr qao! n?rrt lufl'llylsaOU n1:ri1uuno1qn1:lt':1u

ua3n1:tnu:nu1Io$oaau
(r) luit:o.rnr:rflu{uvrurirrailralrn{ar6o
(d) r0na1::!:a.rnlrtlualn4Hao

r.. ritlunlfiaitrud':toraaou tfiolotaor.rRrua-nuruvvrl.:rvrniaa'r!?uodr.:dou bd !o-"-' - -'- _ '_ri- --'i'

m.b rirvuonr:uoaouqrudnlerurvrrlrunin rY.rd vrnaoufrradT .!f,aa'r?vdhiial:ran6o uacdrodrl
idfrilar:tar6o:vd'uarunfuiu +bd% ro{ri1 cut off

*.* (uqoroaatrrdruru u qo rdautirnr:rnaoun'r adrrilaarrvfilrifiar: tanfio* 1o uav

rTradrrfiiar:ran6n:vo'unmlrtl{u +bd% tarril cut off m to lounr:eiruriuautn uavdrnlaau

o{11
.l!,d g

(o) uoraou rTufrrodr.:ilaar:vvrlrjfi ar: taufi o (Negative urine) cn ni.t

rnrudnr:rl:vduara lnilnaourvdo.ilfiiluuurlroio 6rovdrutnrud
f,{(b) vroaou riud"r odrrilaa tvfi ilar:ran6q:vrYr nlrLri,ruiu +bc% to.lrir cut off sn ni.l

rnrurinr:tl:cdiu a trrvoaouovoio'r1#aaurnyrnnir 6roul.irurnzur{

le
?unour d nltu:gtllufla

" - -!n1:!5yr:Jufl alnroaau avoo.ifl n1tfr.r1sr1!a'lnu nnu
a, )a .J.d.o lljUtOYlO6OUvllnfuanBfuvtUU tlj0l'lrlylnl 1ltl UaVrJt0nAl:UaO{ nnn0{n:Un?U

d.b an1:vloaounudnuruvrlnr ninondo'tnurnrurinr:rJ:vriuiriruuo

d.m l'ln'ltl,'HlYa

gA
runaun d n1:n:2olutri n6au

r i - - E- Z )avJc, a s4fla.! n'Earqorqa0urlrafl:?l60uq anEolyyrlnt nuflt'ronot.! ry'|oI riula?lqo flaouytql?n:lu
i.nruaruTn:lnrurrn:nrufiril,ruo uavfiazunrnfihiunnrirlrYuqofidrunr:uoaoulut'unoun'tiielio

atuv n::! n'r :n :?air nr njfr ubd'.:d
-.Jd.o m:?Qaou0a'tnflaflnofltfl?toaou 1't:ylj1uoa1:talr0i0?icl:?a nltnfu?ldqeiu auln?'lQn9l0i

vrioLi *aulovroaoulniun'rrr{Aneio.rfiorqnr:'l,{.rruLieirn'jr ob r6ou riuorniusnmir-r

d.b drrtnrflaaurndunr:ni6fl uavuoaounrudnuruvyll.ltilnfiadl r,tiu16arrYu dururd *

a1tu10nn0,i

!.o.x0i
(f,rgtdor: inulraa)

o.n?u. o.

\ n.u.ro

+---.J
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