
ประกาศกรมแพทยทหารอากาศ

เร่ือง ประกวดราคาซื้อนํ้ายา ๑๕ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 กรมแพทยทหารอากาศ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตาม

รายการ ดังน้ี

   น้ํายา จํานวน ๑๕   รายการ

๑.น้ํายาตรวจ GLUCOSE (GLU) (610TEST/SET)                             จํานวน ๒๓ SE
 

๒.น้ํายาตรวจ UREA NITROGEN (BUN) (620TEST/SET)                    จํานวน ๒๓ SE
 

๓.น้ํายาตรวจ CREATININE (CRE) (990TEST/SET)                           จํานวน ๑๕ SE
 

๔.น้ํายาตรวจ URIC ACID (UA) (625TEST/SET)                              จํานวน ๒๓ SE
 

๕.น้ํายาตรวจ TOTAL PROTEIN (TP) (750TEST/SET)                       จํานวน ๑๙ SE
 

๖.น้ํายาตรวจ ALBUMIN (ALB) (620TEST/SET)                               จํานวน ๒๓ SE
 

๗.น้ํายาตรวจ TOTAL BILIRUBIN (TBIL) (590TEST/SET)                    จํานวน ๒๓ SE
 

๘.น้ํายาตรวจ DIRECT BILIRUBIN (DBIL) (230TEST/SET)                   จํานวน ๖๕ SE
 

๙.น้ํายาตรวจ ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST) (980TEST/SET)  จํานวน ๑๕ SE
 

 ๑๐.น้ํายาตรวจ ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT) (980TEST/SET)    จํานวน ๑๕ SE
 

 ๑๑.น้ํายาตรวจ ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) (310TEST/SET)         จํานวน ๔๖ SE
 

  ๑๒.น้ํายาตรวจ CHOLESTEROL (CHOL) (910TEST/SET)                 จํานวน ๑๖ SE
 

  ๑๓.น้ํายาตรวจ TRIGLYCERIDE (TG) (750TEST/SET)                      จํานวน ๑๙ SE
 

  ๑๔.น้ํายาตรวจ HDL CHOLESTEROL (HDL-C) (185TEST/SET)           จํานวน ๗๖ SE
 

  ๑๕.น้ํายาตรวจ LDL CHOLESTEROL (LDL-C) (185TEST/SET)             จํานวน  ๘  SE
 

                
 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวตาม

ท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร



พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมแพทยทหาร

อากาศ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง

เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาหรือหามทํา

สัญญาตามท่ี คณะกรรมการนโยบายกําหนด

                       ผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี

                       (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน

ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน

คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได

                       (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมี

ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขา

เสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได

                       ท้ังน้ี "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                 ๑๑.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

                 ๑๒. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชี

กลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

                 ๑๓. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกิน สาม

หม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

                กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๙

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.medical.rtaf.mi.th หรือ

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



                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง กรมแพทยทหารอากาศ ผานทางอีเมล

Admin_medical@rtaf.mi.th ภายในวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยกรมแพทยทหารอากาศจะชี้แจงรายละเอียด

ดังกลาวผานทางเว็บไซต www.medical.rtaf.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน

๒๕๖๐ 
 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

(พลอากาศโทนิรันดร พิเดช)

เจากรมแพทยทหารอากาศ

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ  ประกวดราคาซื้อน้้ายา จ้านวน ๑๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                                                                      
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                           กรมแพทย์ทหารอากาศ                                        . 
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                    ๙๕๐,๗๓๐.๐๐                                           บาท 
๓. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                  ๕ ก.ย.๖๐                                                 .       
    เป็นเงิน                                                ๙๕๐,๗๓๐.๐๐                                            บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๘๒/๕๙ ลง ๖ พ.ย.๕๘                                                                 . 
๔.๒  ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๕๐/๖๐ ลง ๑๔ พ.ย.๕๙                                                                 . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 
๔.๕                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
           ๕.๑  น.ท.หญิง นารีรัตน์ รู้กิจนา                                                                                     . 
           ๕.๒  น.ท.หญิง พรรณประภา วัณณรถ                                                                              .  
           ๕.๓  น.ต.หญิง วรกฎ เจนนัตท ี                                                                                      . 

 



ราคาตอ่หนว่ยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจดัซือ้จดัจ้างท่ีมิใชง่านก่อสร้าง 

 

ล าดบั รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย ราคารวม 

๑ น้้ายาตรวจ GLUCOSE (GLU) (610TEST/SET) ๒๓ SE ๑,๔๐๐.๐๐ 
 

๓๒,๒๐๐.๐๐ 

๒ น้้ายาตรวจ UREA NITROGEN (BUN) 
(620TEST/SET) 

๒๓ SE ๒,๔๐๐.๐๐ ๕๕,๒๐๐.๐๐ 

๓ น้้ายาตรวจ CREATININE (CRE) (990TEST/SET) 
  

๑๕ SE ๑,๖๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ 

๔ น้้ายาตรวจ URIC ACID (UA) (625TEST/SET) ๒๓ SE ๒,๓๕๐.๐๐ ๕๔,๐๕๐.๐๐ 

๕ น้้ายาตรวจ TOTAL PROTEIN (TP) 
(750TEST/SET) 

๑๙ SE ๑,๒๐๐.๐๐ ๒๒,๘๐๐.๐๐ 

๖ น้้ายาตรวจ ALBUMIN (ALB) (620TEST/SET) ๒๓ SE ๑,๒๐๐.๐๐ ๒๗,๖๐๐.๐๐ 

๗ น้้ายาตรวจ TOTAL BILIRUBIN (TBIL) 
(590TEST/SET) 

๒๓ SE ๑,๒๐๐.๐๐ ๒๗,๖๐๐.๐๐ 

๘ น้้ายาตรวจ DIRECT BILIRUBIN (DBIL) 
(230TEST/SET)   

๖๕ SE ๑,๒๐๐.๐๐ ๗๘,๐๐๐.๐๐ 

๙ น้้ายาตรวจ ASPARTATE AMINOTRANSFERASE 
(AST) (980TEST/SET) 

๑๕ SE ๓,๑๕๐.๐๐ ๔๗,๒๕๐.๐๐ 

๑๐ น้้ายาตรวจ ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT) 
(980TEST/SET)   

๑๕ SE ๓,๑๕๐.๐๐ ๔๗,๒๕๐.๐๐ 

๑๑ น้้ายาตรวจ ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) 
(310TEST/SET) 

๔๖ SE ๑,๖๐๐.๐๐ ๗๓,๖๐๐.๐๐ 

๑๒   น้้ายาตรวจ CHOLESTEROL (CHOL) 
(910TEST/SET) 

๑๖ SE ๓,๙๐๐.๐๐ ๖๒,๔๐๐.๐๐ 



๑๓ น้้ายาตรวจ TRIGLYCERIDE (TG) (750TEST/SET) 
  

๑๙ SE ๔,๘๒๐.๐๐ ๙๑,๘๕๐.๐๐ 

๑๔ น้้ายาตรวจ HDL CHOLESTEROL (HDL-C) 
(185TEST/SET) 

๗๖ SE ๓,๖๐๐.๐๐ ๒๗๓,๖๐๐.๐๐ 

๑๕ น้้ายาตรวจ LDL CHOLESTEROL (LDL-C) 
(185TEST/SET) 

๘ PG ๔,๒๐๐.๐๐ ๓๓,๖๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๒๒/๖๑

ประกวดราคาซ้ือนํ้ายา ๑๕ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ตามประกาศ กรมแพทยทหารอากาศ

ลงวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

                  กรมแพทยทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

   น้ํายา จํานวน ๑๕   รายการ

๑.น้ํายาตรวจ GLUCOSE (GLU) (610TEST/SET)                             จํานวน ๒๓ SE
 

๒.น้ํายาตรวจ UREA NITROGEN (BUN) (620TEST/SET)                     จํานวน ๒๓ SE
 

๓.น้ํายาตรวจ CREATININE (CRE) (990TEST/SET)                           จํานวน ๑๕ SE
 

๔.น้ํายาตรวจ URIC ACID (UA) (625TEST/SET)                              จํานวน ๒๓ SE
 

๕.น้ํายาตรวจ TOTAL PROTEIN (TP) (750TEST/SET)                       จํานวน ๑๙ SE
 

๖.น้ํายาตรวจ ALBUMIN (ALB) (620TEST/SET)                               จํานวน ๒๓ SE
 

๗.น้ํายาตรวจ TOTAL BILIRUBIN (TBIL) (590TEST/SET)                    จํานวน ๒๓ SE
 

๘.น้ํายาตรวจ DIRECT BILIRUBIN (DBIL) (230TEST/SET)                   จํานวน ๖๕ SE
 

๙.น้ํายาตรวจ ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST) (980TEST/SET)  จํานวน ๑๕ SE
 

 ๑๐.น้ํายาตรวจ ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT) (980TEST/SET)    จํานวน ๑๕ SE
 

 ๑๑.น้ํายาตรวจ ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) (310TEST/SET)         จํานวน ๔๖ SE
 

  ๑๒.น้ํายาตรวจ CHOLESTEROL (CHOL) (910TEST/SET)                    จํานวน ๑๖ SE
 

  ๑๓.น้ํายาตรวจ TRIGLYCERIDE (TG) (750TEST/SET)                         จํานวน ๑๙ SE
 

  ๑๔.น้ํายาตรวจ HDL CHOLESTEROL (HDL-C) (185TEST/SET)           จํานวน ๗๖ SE
 

  ๑๕.น้ํายาตรวจ LDL CHOLESTEROL (LDL-C) (185TEST/SET)            จํานวน  ๘  SE
 

ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และ

มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี

ขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑    รายละเอียดนํ้ายาประกอบการจัดซื้อ จํานวน ๑๕ หนา

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายท่ัวไป
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                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๗     รายละเอียดนํ้ายา ๑๕ หนา
 

                                    รายละเอียดนํ้ายา ๑๕ หนา.pdf
 

                          ๑.๘     ใบเสนอราคาดวยวิธี e-bidding นํ้ายา
 

                                    ใบเสนอราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding).pdf

                 ๒.    คุณสมบัติของผูเสนอราคา

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราวตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอให

แก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรม ตามขอ ๑.๕

                          ๒.๙    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐    ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนด

                          ๒.๑๑    ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๒    ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส(e-

Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๓    ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแต
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การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด

                          ๒.๑๔    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา

และหามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด

                          ๒.๑๕    บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

                          ๒.๑๖    บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด

จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ

กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

                          ๒.๑๗    คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา

ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 

                                           (๔.๒)   หนังสือรับรองอายุการใชงานไมนอยกวา ๖ เดือน นับจากวันสงของให

คณะกรรมการตรวจรับเวชภัณฑ 

                                           (๔.๓)   หนังสือรับรองยินดีใหแลกเปล่ียนกอนหมดอายุ ๓ เดือน หรือเมื่อเปลี่ยน

สภาพกอนหมดอายุ (ในจํานวนเทากัน) 

                                           (๔.๔)   ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย หรือใบจดทะเบียน

สถานประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย ท่ีออกโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



                                           (๔.๕)   ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย หรือใบอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยที่

ออกใหโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๓.๑)   ใบเสนอราคา กรมแพทยทหารอากาศ 

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตอนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                                   (๑)    ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอรคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอ

ราคาใหแกหนวยงานของรัฐผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ใหผูเสนอราคานําขอมูล PDF File ที่ไดจัดเตรียมไวตาม 4.1 มาดําเนินการบันทึก

และสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกหนวยงานของรัฐผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ภายในวัน และเวลาที่ประกาศกําหนด โดยผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง ในการบันทึกและสงขอมูล (Upload) ของตนกอนที่จะยืนยันการเสนอราคา

                          ๔.๒     ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ

ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคา

รวมทั้งส้ินซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสง

มอบพัสดุให ณ กองเวชบริภัณฑ กรมแพทยทหารอากาศ

                                   ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน นับแตวันเสนอราคา

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย



                          ๔.๔     ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ

ของ น้ํายา ๑๕ รายการ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการ

พิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ีกรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๖     ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๘     ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอรคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอ

ราคาใหแกหนวยงานของรัฐผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) หาก

ปรากฏวาผูเสนอราคารายใดเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัด

รายช่ือผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือ ในขณะที่มี

การพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ

๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ

จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผู

ท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่

ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว

                          หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส หนวยงานของรัฐตรวจสอบพบวาผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผูเสนอราคารายใดราย

หน่ึงกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) หนวยงานของรัฐสามารถตัดสิทธิ

การเปนผูชนะการเสนอราคาโดยไมเรียกผูเสนอราคาเขามาทําสัญญา และสามารถลงโทษผูเสนอราคาที่กระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมเปนผูทิ้งงานได

                          ๔.๗     ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายทั้งปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูเสนอราคาจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได



                                   (๕)    ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม

                          ๕.๒     หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอเสนอ

ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียง

เล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระ

สําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น

                          ๕.๓     กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไป

น้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ

จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่ง

อยางใด หรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น

                          ๕.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จ

จริงอื่นใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดัง

กลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง

                          ๕.๕     กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกรม จะ

พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับ

การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปน

เท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือหนวย

งานของรัฐจะใหผูเสนอราคาน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามเอกสาร

ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได หนวยงานของรัฐมีสิทธิที่จะไมรับขอ

เสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น ท้ังนี้ ผูเสนอราคาดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ

จากหนวยงานของรัฐ



                          ๕.๖     ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ กรม

มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้น

เปนผูท้ิงงาน

                          ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ

ราคาดังกลาวได

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการ

ทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับกรมภายใน ๑๕ วัน นับถัด

จากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน

หนาน้ัน ไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด หนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน

ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว

                 ๗.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ ใหคิดในอัตรา

รอยละ ๐.๒๐ ตอวัน

                 ๘.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย ตาม

แบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของท่ีซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะ

เวลาไมนอยกวา  ๖ เดือน   นับถัดจากวันท่ีผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม

ภายใน - วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง



                 ๙.    ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ

                          ๙.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทาน้ัน

                          ๙.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนําเขามาโดย

ทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

กําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย การ

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๙.๓   ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ ทาง

ราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ

ยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณา ใหเปนผูทิ้งงานตาม

ระเบียบของทางราชการ

                          ๙.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความ

เห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 

 
                          ๑๑.๕   หนวยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูเสนอ

ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากหนวยงานของรัฐไมได
 

 
                                   (๑)    หนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดซื้อจัดจาง

หรือเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดซื้อจัดจางนั้นตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจางหรือที่ไดรับการคัด

เลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ

สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนหรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อจัดจางตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือ

กระทบตอประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

                 ๑.๒    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ



                             หนวยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูเสนอราคาที่ไดรับการ

คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการทั้งนี้ หากผูเสนอราคาที่ไดรับการคัด

เลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว

กรมแพทยทหารอากาศ

 ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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GLUCOSE (GLU)

t. lorJ:valrinr:t{lrue.X
tuuulu'lA1u5uer:?o?rn:1rdu1 Gtucose (GLU) lu Serum, Ptasma, Urine, CSF uav

Hemotysate

nu6!unloffrv

2.1 i6n:roira:rv Hexokinase

z.z iorJfrffior Endpoint, damlamndu 3110 urluuLn:

2.

3. rirrnr:n:roirR:rvri Serum/Ptasma

Urine

CSF

Hemotysate

10 - 800 mg/dl

1 - 800 mg/dL

10 - 800 mgldl

10 - 800 mg/dl

4. ruror::ouf,u set lou 1 set fi 2 trn U:vnoud':u Rl 1x25 mL, R2 1x72.5 mL {rquroi
Barcode ,iouon doriur , Lot number , Serial number uaviuraloorq

s. rhtn I set iil"ruru 610 tests

6. R?lra.ivru?o.rrirarrdolt:ruoglurnio{duru :o iu
z. rfiuinr*tlrurdqura4i 2 - 8 outrariitra
8. n1i catibration udavairogldulu 30 iu uEorir Catibration lr,rrirdofinr:nJduu Lot i1u1

luri, rdorir control Lilfluduor:-u uac a-.inr:rit Preventive maintenance r,rioujdauovtr,tri
-a9. ruu aon flo'rnu:srflfla :!0Ntn1

14ti 1U tl,ll9t
!.1. u'lu't!a'tun1t tt.t1u tuu0un2't 6 !q0uuu01n?ua.ito{ [14Rtucfl::rfl1:9t:20:ut?tn 

')z. eio.rfirarilf,o:"u:0.:6u6lfiuanuJaruuriouxroo'ru E 16our,rsordonJduuanrnriourauooru (lu

o'ruruuirniu)
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UREA NITROGEN (BUN)

t. lorJ:varrinr:1d.:ru
at"
tiludrurdtaiusr:roitn:rvrirar Urea Nitrogen (BUN) 1u Serum, Ptasma uac Urine

2. qualuhranrv

2.t i6or:roirn:rvf Kinetic tusay

2.2 ionJfrfi3ur Rate , dRruumndu 340 u{rruer:
3 t?nn1rn:2n?rR:1u1,r

2 - l4o mg/dl tuiiu uav a'tar1

28 - 21oO mg/dlluilaarrv
+. turou::11fiu set Isra 1 set i 2 tro il:cnoudru Rl I x 25 mL uar R2 lx 25 mL {r.r

trofi Barcode #ouon doti'ru", , Lot number , Serial number uaviuraroarq

s. rhur 1 set fiohuru 620 tests

6. nirrrn{yruto.rusrurrfioldlruaglurnior ao iu
z. rfiudqrura4ii 2 - 8 olntrariua
8. n'r: Catibration uerrdoinr:nJduu lot fiurtari, riorir controt hirf,ufiuolir uavraa'.lnr:

tit Preventive maintenance r.rionJduuovlr,tri

s. !tuH6nrYrur{ornrJ:vrrnauYoourinr

14lt1U t140

u'lu1!a1un1:[!{']uttJuoufl'l1 6 tnouuunlniua{10.i !1,tafucfl::xn1:n:?n5u12trI n
eA a).1 'o0rDr14u{ao:u:0{ruuot Bantuauunou tnalu 3 t6i0u?tS0uloruauu6nl nouuuoolu

0urirururvirniu)

1

2.
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CREATININE (CRE)

t. lorJ:va.rrinr:ltrru
a.."rflurirtrrdruiun:roira:rcfilr Creatinine 1u Serum, Ptasma uav Urine

2. qruaur)fironrv

2.t i6n:roirn:rc Kinetic Cotour Test (Jaffe method)

2.2 iorJfrffiur Fixed , dnrtrarradu szo urluun:
3. dr.rnr:n:roirR:rc 1u Serum/Ptasma :

Method A = 0.06 - 25.0 mg/dl $ - 2200 pmoUl)

Method B = 0.2 - 25.0 mgldl (18 - 2200 pmoVL)

Urine = 1 - 400 mg/dl (88-35360 pmoUl)

4. turou::orfru setlau 1 set fi 2 tro il:vnaudru Rl 1y51 mL Bas R2 1x51 mL {'l{
trnfi Barcode rCauondorirur, Lot number, Serial number, iuralnorq

S. r1'ror 1 set fio'ruru 990 tests

6. n?'lrJn{yruto.rriuldoriladrld.rruogluraCo.rtriuru z iu
z. rfiuinuthurdqruu4i,z - 8 ourrsariua
8. n1: Cal.ibration udacni.! oqkiuru zt iu r,riou'r Catibration Laririofinr:nJdtru Lot

rirorluri, riarir controt lrirfludtrodu uavudlnr:u'r Preventive maintenance raSo

uJa'uuaclil6i

s. rtuH6orYrur4olnU:vrilfi ailisoulinl

1. U1U',rrO1qn1: [t!1U l,:JU0Un?1 6 rOOUIU0lniUa{!0r[rn$un::!n1:n:2n5urfiriruri

z. do$rarirtoiu:ol0u6h[uanuJduuriouuloorq a 16our,lioriouJduuanrnriaur,rloorq

0ur"rururvirtiu)
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URIC ACID (UA)

t. lnrJ:va.rdnr:ttmu
at

tuuu1u1d114:Un:?n2tn:1v1i14'l Uric Acid 1u Serum, Ptasma Bav Urine

2. nuaurifironrv

z.t i5n:rnirn:rvri Uricase PAP Method

z.z iorJfrfiiur Endpoint dnmlumndu 660 u{uufl:
3. tirrnr:n:roirn:rvf

Serum/Ptasma

Urine

1.5 - 30 mg./ dL

2 - 4@ m{dL
4. turou::$fru setlnu t set fi 2 !'ln U:cnoudru Rl 1X3o mL uau R2 1x12.5 mL

trnnoii Barcode rf,ouan dorlrur , Lot number , Seriat number [auiu14!roo'lq

s. rfiur 1 set fidruru 625 tests

6. a?1rJn{ uro.rrirurriol{ltogluraior 3o iu
z. rfiudqrura4! 2 - 8 orntsariua
8. n'l: caLibration udavn{.raglduTu 30 iu vionh cal.ibration harirdofinr:nJduu Lot

rl, uriuri, tdorir control Lirflu#uol:"u uavua'lnr:r'r Preventive maintenance uio
nJdtruaclil6i

s. rf,uafifl,Yruriorn :cr aa itowinr

14U1UtUnr-1. u'tu1!0'lqn't:tn{'tut:Ju0un21 6 to01ruu01n2uaw0.tluaolun::In1tn:20:ut2inrufl

z. frolfir.ni.rf,oiu:orEu6hiuannJduurioullxoolu e 16oura6ordonJduuanly{riou4xoalu

(luo'rururvirriu)

1A:U:O{210nflO{

,.".F r/
un.ntru.fl?lJ.?10.

......... J........ J.........
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:1gaJlouiu1u1

TOTAL PROTEIN (TP)

t. 1or.l:vardnr:l{lru
A,Z

tuuu'ru'ra1 :ug5202tn:1vli14'r Total Protein (TP) 1u Serum uar Ptasma

2. qruarluTrail1u

2.t i6n:roirn:rci Biuret method

2.2 iorlfrfi3ur Endpoint dorlru.rndu 540 urluurq:

3. drrnr:n:roirn:rvri 3.0 - 12.0 g/dL

4. tulou:il 1 setlou 1 set i z tro !:cnoufiru R1 lx 25 mt uav R2 1 x 25 mt drl
troi Barcode ,Couon dothu', , Lot number , Serial number uac?-u14!oo1q

s. rirtrr 1 set fi,iruru 750 tests

6. ni1rrn{rfluro.rrlotiol{rruatrlurnia.r go iu
z. riu:-nryrrhurdqrura4i 2 - 25 oc

8. n1: catibration ritdofinr:rUatuu lot riurlrari, rdodr controt Lilflufiuorriu uavual

nt:u'r Preventive maintenance r,tEonJaJtruoslxci

s. rtuHfiorYrur{mn :vrretarlirauinr

14tJ1Ut?t0l

"".1. u1u1lJa1un1tttn1u !!uoufl?'r 6 loaruuo1n?ua.r{0.i! nfuvn:t!n1:n:2n5ut?!nufl

z. fro.rir,rri.:f,aiu:o.r0udlfiuanuJduuriour,rrooru r 16ourasordouJduuanuriouuroartr

0urirururvirriu)

,uot!:an210noa.:

P;--
n.n u.a?u.7ro.

........../. -......./........

u.0



unu1u1

ALBUMIN (ALB)

t. lorJ:va.rdnr:ldlru
c"!

rilurirurdrv:*uer:'roirn:rcd r A[bumin lu Serum ,Ptasma

2. nruautfironrv

iEor:eoiin:rcd BCG method

iorJ{fiiur Endpoint, iinatrtnandu 600 u{uurn:
3. ti'xnr:or:'roirn:rvri Serum/Ptasma 1.5 - 6.0 g / dL

+. turnu::1f,u setlou 1 set fi 1 riq il:vnouei?u R1 1x29 mL {rlurofi Barcode rdo
ii

lonfrodlu'], Lot number, Seriat number, iurarLooru

5. uxtut 1 set fidruru 620 tests

6. n?l nnyrul,oqhurrdorfl nahldlruou'luraCortd'uru 90 iu
- 1o R J/. lnurnulu1ul a RU z - 25 o.rnrttatiua

8. n1: Catibration rn'trd'afinr:ulduu rot Jlur'luri, rdorir controthirfiuduouiu uay

ua-rnr:rir Preventive maintenance r,tiortlduuovlr,tri
-19. rrJu aon6u90'lflU:vtflflau55ou:n.r

14!',tU t149r

1. rirurfi orunr:ldmuhirioan'ir 6 uo'ouriuorn':"udrtofl#nruvn::ln1:n:?oiunrri6ud

2. 6o.rfrrarirdoiu:o{6uo-tfiuannj6uurioux oo'tu I r6ouuiorfionja'uuan1 riou14loalu

0uiiru':urvirriu)

10:u:o{?1nfloo.i

3?

:1dac[a

14fl.flI{U.a2U.?lO.

........J........J........

u.o
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:1Unsouiu1u1

TOTAL BILIRUBIN (TBIL)

1. 1or.l:vardnr:1{rru
a.Z
rilurirurdtaiusr:1oi rn:1J1i14'r Total. Bil,irubin 1u Serum uav Ptasma

2. qrualuhronrv

2.1 i6n:roirn:rv{ DPD Method

2.2 iorrJfrfiiur Endpoint , SampLe bl.ank dnruumndu sqo urluun:
3. tirrnr:n:roirn:rvri o - 3o mg / dL

4. luroru::$flu set 1lou 1 set fi 2 ??o il:vnoudiu R1 1x15 mt (TBILC) uau R1 1X15

ml. (TBILB) rirwrofi Barcode rCouon dofiur , Lot number , Serial number uaviu

lrxo01q

s. rhur 1 set ioiruru 590 tests

6. R?1un{lutolrhaldatd.rruaglu#a.: lo iu
7. rilfnurrirorfiqorrqi z - I arrrrra6oa

8. n'r: cal.ibration u'tdafinr:nja'uu t-ot rlru'flrari, rdod'r controt Lirtuduoliu sacila'l

n't:ti1 Preventive maintenance r,tEonJartruovtr,rai

g. rfluar6nrirur{ornrj:sr na ioouinr

14X1Urltq
.."1. u1u1rJ01qn1:[t.i1uUru0un?1 6 tn0uUua']niua{!0't [11auJfl:tllfl1:9:?n5ut?tr]fun

z. eia.rirari.rf,oiu:a.r0u6tiuannjajuurioul4lno1u s rdauiliadorilduuanl dauurnolu
(lun1u?utrlnu)

t,05U:O.r?10nOO{

Ot-rr'
xn.n u.a2u.vla.

........../.,......./.........

u.a
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l10avlouau1u1

DIRECT BILIRUBIN (DBIL)

t. lorJ:varrinr:1trruc.Z
tilurirtndrriun:roitR:rc lrr Direct bitirubin (DBIU 1u Serum uac Ptasma

q6ua!tArofl1v

z. t i6n:roira:rcd OpO (Dichtorophenyt diazonium tetrafluoroborate)

2.2 ior.lfrffiur Endpoint, dorlru',rod, 570 urluuor:

rirrnr:or:roita:rvri Serum/Ptasma 0 - 10 mg/dl

l'u1our:lltu setlou 1 set fi 212o rj:cnauriru R1 DBILC 1x6 mL uar R1 OBILB

1x6 mL {rrtroi Barcode rdorron doirul , Lot number, Serial number uaviu

14rJn01q

tLul t ,"t fidruru 230 tests

or',r o o rrr uorrt', u r ri old.r ruo glu rnio.:loiur u z t iu
r6uinurrirurdqrura4i z - 8 o.rnltar6ua

n'r: ca(ibration udauni.rogfuiuru In 21 iu raiarir cal.ibration lr.rririofinr:uJaJuu
. I e , I ' .'r 'c. J
Lot U'lU'l[]tll, tlJ0n'l control llltuuvlU0USlJ UAvltA{n1:vl1 Preventive maintenance

a)
utoruauuoct a
a.-o.,
tuuHann ?ra1nu:crrfiau:6au:n'l

14 1U tvlO
. i d .e1. ululrjalun't: [i{']u[tJuoun21 6 roouuu01n?uaw0{tunfucn::!n']:st:?05ut?tnfufl

z. frodrari.:6oiu:or0udlfiuannJduurioufiuqalq a 16ouraiorianJduu6n'rflriouyroolq

0uo'rururvirrYu)

10:uio.i?1nnoo.!

".o. 
?r'-,/
n.n u.a?!.vt0.

........./........./.........
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:1UA;]aUeU1U1

ASPARTATE AMINOTRANSFERASE GST)

t. lorj:valrin, :l{.rru
a, t"

tiludrtnzirraiusl:?aatn:1uil14'r fu partate aminotransferase (AST) lu Serum

,Ptasma

nruauta!a1t'rr
2. t i6o:roira:rcd trCC (witvwithout pyridoxal, phosphate actiuation)

2.2 iorJfrffitn Rate dnluarrndu gco urluurn:

dr.rnr:n:roira:rvd a- tooo tult
tulou::llflu setlnu 1 set fi 2 tro d:vnoudru R1 1x25 mL uav R2 1x25 mL {1{

troi Barcode douandoritrur, Lot number, Seriat number, iuraloorq
s. fitn 1 set fiil"ruru 980 tests

2.

3

4

6. nr1rrn.:vrulr o ui, ur ulo rtoahl{.rruo qlu rnCoildulu 30 iu
z. rfiuinurrirurdqrura4i 2 - 8 o.rnrrsarfiaa

e. bi6o{ catibrate 0{ [,ta l\4oae)

g. !fl ueGnrYrur{ornU:coraayirouinr

,tlr1utun

t. riruriiarqnr:ld.rrubirioan'ir 6 16oufurrniudlro{finrucn::rln1:o12oiut2rniruri

z. fro.rirau".rf,oiu:olOufihiuanuJduudouralooru : 16ouraEordoujduuan'trriau !oo1u
(tu01u?ulvr']nu)

ta:u:0!?'l0nnor

u.u./*-
un.n u.a2u.ra.

.........J........J......._.



.U
:1UA!10UiU1U1

ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT)

t. lorJ:varrinr:ldlru
tilurirurdryiun:?oirn:1vrim Atanine aminotransferase GLI lu Serum,Ptasma

2 Rfua!u9rtoTt'rc

2.1 iEn:roira:rvri W/runDH

2.2 inrJfrffiur Rate daruamnaru 340 urluurn:

3. drrnr:q:roirn:rvri 3 - 500 tu^
+. turou::1fru setlna 1 set i 2 uo rJ:cnoudra R1 1x50 mL uav R2 1r5 mL 1i1.!

trarfi Barcode rdouondorht,r, Lot number, Seriat number, iuramorq

S. rirur 1 set fin'ruru 980 tests

6. flr'ur6rtyruto.:rhutdorilndrld.rruoglurnio.:tduru 30 iu
z. rfiuinr*thurdqolra4i 2 - B almwariua
a. lrioio.r Catibrate 0d [,ta Mode)

s. rf,uilinrfturioln :crflna :"rau3nr

l. u1u11ro'run1: !t{1uuruoun21 6 nouuualnauafli0rt[14iolvn::!n1ln:?i5ut?!ri$n
z. ia.rfir,rrilioiu:or0u6hiuannJduuriouraurrorq g 16ouiliodorUajuuanrnriourauoorq

(tuo1u'tut lnu)

14flUlllt'l

n.nflu.a2!.110.

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



:10avrounu1u1

ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)

t. 1or.l:va.:rinr:1d.:rue.X
rf,urjrtnrilaiusr:?oitni1ulil41 ALkatine phosphatase (ALP) lu Serum ,Ptasma

2. nruarLtfirorrv

2.1 i6fl:mirn:rvri trcc AMP Buffer

2.2 iorJfrfliur Rate finruurrndu qto u'fluurn:

3. ti':lnr:or:aoirn:rsri Serum/Ptasma 5 - 15OO lUlL

4. turnu::oriju setlou 1 set fi 2 trn rj:vnoudeu Rl 1x 12 mL uau R2 1x12 mL {rl
.ji;

t?ntJ Barcode t{ouonto 1u1, Lot number, Serial number, iuililoo1q

s. rlrur 1 set fiiirutu 310 tests

6. n?1 n{rui,o.rrirutdo riloahlduuaqluinSo.rtriulu 1 4 iu
- 1o "" A/. lnu:nu1u'lulyrofu n z-8ororttatdua
a. lrid'o.r catiurate Gd rrlts fi,loOel

s. rf,urudorYrueiorn :vrurayioouinr

14r.tl utua

1. riruriorqnr:1{.rrubirioun'ir 6 16ouriuorniud.rto{vinrusn::lnr:o:roiulrtriruri
,J,dJ,J,2. na{u u{6a:u:o{uuo tuuaflrlauunou uoo'tu 3 ro0u1,t50rnorlduuan11rfloul4u9to1r.t

0uiirururvirrYu)

toSu:0.1?'l
C

u.a.

un.fl11u.a2u.vlo.

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

ofl910{



^z:1gaelau9u1u1

CHOLESTEROL (CHOL)

t. lorJ:valdnr:td.rru
a"!

rilurirurdruiuo:?aitn:1c1ir41 Chotesterol 1u Serum uav Plasma

2. qcualffironru

2.1 i6n:'roitn:rvd Enzymatic method

2.2':-orJfrffiur Endpoint , finIuuTadu 540/600 u{uuet:
3. rjr.rnr:o:roitn:rvrilu Serum/Plasma 20 -700 mg/dl (0.5 - 18.0 mmoUl)

4. turou::olflu setToa 1 set i 1 tro rj:vnoudlurro R1 1x22.5 mL drqraoii Barcode
A Ai

tfiouonfrorirur, Lot number, SeriaI number, l"uulroo'ru

s. rlrur 1 set iidruau 910 tests

6. n?l nflrulro.rrirutdorilonhl{.rruou'turnEo{oiu1u 90 iu
z. u6uinururrurdqrura4ii z - e o.rntr"ardua

8. n1: Catibration rilfiofinr:srjduu rot rhu{uil, rfiorir controt biuf,udaoliu uavraa-.r

nt:rir Preventive maintenance r,lionJaJuuoylvri
g. rfiuafinnlrudorn :vruaaraioouLinr

14lt1Ut149l

- ! d qu q te1. u1u1 01un1:[t.i1ut Juoufl?'r 6 rnouuuolniua.ito{lrnfuyn::rJn'l:fl :?ni!t?srItu,
z. dodurilf,air:o.r0u6ti'uannj6uuriauu oalu : rdauraiorfionjduuaRl dau oo.tu

(ur'rururvirriu)

t0lu:a!?1n fln4.1

un.nflu.a?u.vlo.

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

u.o.



:1UaU[AUnU1U1

TRIGLYCERIDE fiG)

t. lnrJ:var6nr:ld.rru
e.""

tfl udrurdtaiuar:?nirni1v1i1,t1 Tri gtyceride lu Serum ttas Ptasma

2. qruauu5rovrrr

z.t iEn:roirn:rvri Enzymatic method (GPO-POD)

z.z iorJfrffiur Endpoint , finrruureodu 660 u'iluufl:
3. rirrnr:n:roirn:rcd 10 - looo mg,r dL

4. turou::orf,u set Tou 1 set fi 2 trq il:vnoudro R1 1x 50 mL uau R2 1x12.5 mL {rltrnfi
Barcode #oron darirur , Lot number, Serial number uauiuraloorq

s. riru'r 1 set iiiruru 750 tests

6. n?lrn{ruto.rrhurldol{lruoqlurnio.r ao iu
7. rfilinurrirurfiqoor4i z - I orrrrrarioa

8. n1t Catibration uoiavnf.raqlduru 30 ?-u 14io1iT CaLibration trarjrioinr:uiaJuu rot rirurlrari,
J , t,a A .i t '6orir control. hirf,ufiuoriu uavlrd{n1:ri'r Preventive maintenance uSorrjfiuuavlud

s. rtjuilfinrYturio'rn irrylflauinor inl

141t1U tl4tl
Z.1. u']u1 a1un1: tt{.tu [:Juaun?''l 6 to0uuu01n?ua{ta{ [ nfuun:: n1lgll?oSuntnucl

.J a a A .f,2. na{u u{Aotu:0.ruuotuuaflruauunoufi oolq 3 [o0u14:0ur0rUauuafllunouuuoolu

0uo"rururvirnu)

to:u:o.1? '10fln0.i

un.nflu.a?u.vlo.

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

u.o
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:1UAJtOUnU1U1

HDL CHOLESTEROL (HDL<)

t. lorJ:va.lrinr:1dlruz.Z
tulJu'ru16'l14iuo:?{?[n:1v1i141 HDL ChoLesterot (HDL-C)1u Serum uas Ptasma

2. qfuarllmrar{1v

2-1 i6o:rnirc:ruri Enzymatic Immunoinhibition

2.2 ?-oilfrnEm Endpoint dor',r,rmndu 600 urluuLn:

3. rirlnr:ar:rritn:rvri Serum/Ptasma 2 - 180 mg/dl

4. rulq!:r$f,u set lou 1 
.set 

fi 2 vrfl rl:vnalei?a R1 lx27 mL uav R2 1x9 mL tirl
t?oI Barcode tfrouon torirar, Lot number, Serial number uav?Yuvuoalq

s. rirar 1 set fi<iruru 185 tests

6. n?1un{ uro.:rlrurulat{.rruouluraCoilduru go iu
z. rfirinurrhurdorurani 2 -8 ornttarfioa
8. fl'ri Cal.ibration udavni.:oq}iuru 30 iu uavrir Reagent Bl,ank vn z iu raiorir

Catibration trarirfiofinr:nJ6uurlrEnt':olrari, fiorir controt hitf,uduouiu uavua-nn1:

tit Preventive maintenance rasouJ6ouovlrari

g. riuar6nrYzur4orn :vruriavioauLBnr

14n1Ut149t
rd1. u1u1 a'tun1i [t.i1u t u0un?'t 6 t9l0uu1.J01n?ua.ito{ tfinfuvn55!n'l:o:?n:!t?$fltu?r

-.)ai.J'2. na{! u.idoSuio.luuo ll4[antuauunauulJoo1u 3 toau ioualuauuflnl'nnouu no.lu

(uir'rururvirrYu)

IJOtU:0{?10nOO.i
z--

-2./{
ufl.nfl!.4?u.vt0.

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

u.a
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:'lg6stau9u1u1

LDL CHOLESTEROL (LDL{)

onrJ:vardnr:t{rru
e.."

tuuululalu:uelr?i?tn:1u1414'r LDLChol,esteroL (LDL{) tu Serum, Ptasma

qruailf6[oY{'rv

2.1 iEq:roirn:ruri Enzymatic Selective Protection

2.2 i"oilnfi3u1 Endpoint finluurrndu 600 urluuLsr:

rirsnr:n:roitn:rvri Serum/Ptasma 10 - 400 mg/dl

lru1ouiilrflu set lotr 1 set fi 2 t'ro rJ:snoud'ru R1 1x27 mL uav R2 1x9 mL {r{
. a )!t'lni Barcode tfrauoniodrur, Lot number, Serial number, iuratooru

,i',r', t ,"t fidruru 185 tests

u.',ruorrruolLrtdortodrl{lruotr'turnio.rlduru so iu
rfirinurfrurdqrura4i z - a osrw"ardua

n1: Catibration uoiavniroqloiuru 30 iu uavrir Reagent Btank 4n z iu r.riorir

catibration lvrirdofinr:nlduurhurmolr,rri, tdodr controt lrirfluduoriu uavraalnr:

rir Preventive maintenance r,tEonJduuovlrad

luuHanflfu'lnlnu:cl fla tsor,u:n1

u t14n
3d

u1u1!0'tufl'15 tt.i1u ltjuoufll'r 6 ro0uuu0']n?ua{10.r I n un5: n1:o5?0:u[?gnru9r
p,)<a4.J,

n0{ltl4.lJia0lu:a'iuuot uan[uauunouuunalu 3 tflau :auJat auuanllrnouutoalu

0uo'rururvirriu)

1O:U:O.i?18nflO{

".r.7-tr
un.fl u.a?!.Yr0.

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