
ประกาศกรมแพทยทหารอากาศ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อนํ้ายาสําหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จํานวน ๒๙ รายการ ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

         กรมแพทยทหารอากาศ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อนํ้ายาสําหรับการตรวจหาสารชีวเคมีใน

เลือด จํานวน ๒๙ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวด

ราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๔๑,๐๓๓.๕๐ บาท (หนึ่งลานเกาแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามสิบสามบาทหาสิบสตางค) ตาม

รายการ ดังนี้

 นํ้ายาสําหรับการตรวจหาสารชีวเคมี

ในเลือด

จํานวน ๒๙   รายการ

๑. นํ้ายาตรวจ GLUCOSE [๘๐๐ เทสต/แพค] จํานวน ๓๐ PG

๒. นํ้ายาตรวจ UREAL [๕๐๐ เทสต/แพค] จํานวน ๑๕ PG

๓. นํ้ายาตรวจ CREATININE [๒๕๐ เทสต/แพค] จํานวน ๕๐ PG

๔. นํ้ายาตรวจ URIC ACID [๔๐๐ เทสต/แพค] จํานวน ๒๐ PG

๕. นํ้ายาตรวจ SGOT ( AST) [๕๐๐ เทสต/แพค] จํานวน ๒๕ PG

๖. นํ้ายาตรวจ SGPT ( ALT] [๕๐๐ เทสต/แพค] จํานวน ๒๕ PG

๗. นํ้ายาตรวจ ALP [๔๐๐ เทสต/แพค] จํานวน ๓๐ PG

๘. นํ้ายาตรวจ CHOLESTEROL [๔๐๐ เทสต/แพค] จํานวน ๓๐ PG

๙. นํ้ายาตรวจ TRIGLYCERIDE [๒๕๐ เทสต/แพค] จํานวน ๔๕ PG

๑๐. นํ้ายาตรวจ HDL- CHOLESTEROL [๒๐๐ เทสต/แพค] จํานวน ๒๐ PG

๑๑. นํ้ายาตรวจ LDL-CHOLESTEROL [๒๐๐ เทสต/แพค] จํานวน ๓๐ PG

๑๒. นํ้ายาตรวจ CKL [๒๐๐ เทสต/แพค] จํานวน ๘ PG

๑๓. นํ้ายาตรวจ HB A1C [๑๕๐เทสต/แพค ] จํานวน ๒๐ PG

๑๔. นํ้ายาตรวจ ALB-T[URINE] [๑๐๐เทสต/แพค ] จํานวน ๑๐ PG

๑๕. นํ้ายาสําหรับการปรับตั้งคาการตรวจสารเคมีทั่วไป [๑๒x๓ML] จํานวน ๒ PG

๑๖. นํ้ายาสําหรับการปรับตั้งคาการตรวจไขมัน[๓x๑ ML] จํานวน ๒ PG

๑๗. นํ้ายาควบคุมคุณภาพชวงปกติ [PRECICONTROL CLINCHEM MULTI 1[๒๐x๕ML] จํานวน ๑ PG

๑๘. นํ้ายาควบคุมคุณภาพชวงผิดปกติ [PRECICONTROL CLINCHEM MULTI 2[๒๐x๕ML] จํานวน ๑ PG

๑๙. นํ้ายาสําหรับการปรับตั้งคาการตรวจHBA1C [๓x๒ML] จํานวน ๒ PG

๒๐. นํ้ายาควบคุมคุณภาพชวงปกติ HBA1C[PRECICONTROL HBA1C NORM] [๔x๑ML] จํานวน ๒ PG

๒๑. นํ้ายาควบคุมคุณภาพชวงผิดปกติ HBA1C [PRECICONTROL HBA 1C PATH] [๔x๑ML] จํานวน ๒ PG

๒๒. นํ้ายาสําหรับการปรับตั้งคาการตรวจโปรตีนในปสสาวะ [๕x๑ML] จํานวน ๒ PG



๒๓. นํ้ายาควบคุมคุณภาพชวงปกติสําหรับการตรวจโปรตีนในปสสาวะ [PRECINORM PUC][๔x๓ML] จํานวน ๒ PG

๒๔. นํ้ายาควบคุมคุณภาพชวงผิดปกติ สําหรับการตรวจโปรตีนในปสสาวะ [PRECIPATH PUC][๔x๓ML] จํานวน ๒ PG

๒๕. นํ้ายาฮีโมไลซิ่งสําหรับการตรวจ HBA 1C [๒x๒๒.๕ML] จํานวน ๑๐ PG

๒๖. นํ้ายาNaOH สําหรับลางคิวเวต [NaOH-D (Cassette) จํานวน ๖๐ PG

๒๗. นํ้ายาSMSสําหรับลางชนิดพิเศษ [๕๐ML] จํานวน ๑๐ PG

๒๘. นํ้ายาNaOH สําหรับลางคิวเวต [NAOH-D/BASIC WASH][๒x๑.๘L] จํานวน ๕๐ PG

๒๙. คิวเวตสําหรับการตรวจหาสารเคมีในเลือด[REACTION,CELL,SET [๒๔ ชิ้น/แพค]) จํานวน ๒ PG

 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

         ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

         ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

         ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

         ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมแพทยทหารอากาศ

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

         ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

         ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

         ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๕

กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

         ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

         ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต 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 ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ โดยกรมแพทยทหารอากาศจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต

www.medical.rtaf.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

 

 

(พลอากาศโทเกรียงไกร โสธรชัย)

เจากรมแพทยทหารอากาศ

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

๑. ช่ือโครงการซื้อ น้ํายาสําหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จํานวน ๒๙ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                              . 

๒. หนวยงานเจาของโครงการ                  กรมแพทยทหารอากาศ                                              .                                             

๓. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                    ๑,๙๙๔,๕๓๓.๕๐                                     บาท 

๔. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)                 ๑๘ ธ.ค.๖๒                                                 .        

เปนเงิน             ๑,๙๔๑,๐๓๓.๕๐                บาท   ราคาตอหนวย       ตามแนบ       บาท 

๕. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๕.๑  ตามใบส่ังซื้อเลขท่ี ๑๖๒/๖๒ ลง ๓๐ ม.ค.๖๒                      

๕.๒                                                                                                                  .                                 

     ๖.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 

           ๖.๑ น.อ.หญิง ฐิติมา  ทวีวัฒนาพันธ                                                                                   

           ๖.๒ น.ท.หญิง ปราณี  อินทรีย                                                                                     . 

           ๖.๓ น.ต.หญิง สุปรานี  ยิ่งสวัสด์ิ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๙/๖๓

การซื้อนํ้ายาสําหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จํานวน ๒๙ รายการ

ตามประกาศ กรมแพทยทหารอากาศ

ลงวันที่  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

         กรมแพทยทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

 นํ้ายาสําหรับการตรวจหาสารชีวเคมีใน

เลือด

จํานวน ๒๙   รายการ

๑. นํ้ายาตรวจ GLUCOSE [๘๐๐ เทสต/แพค] จํานวน ๓๐ PG

๒. นํ้ายาตรวจ UREAL [๕๐๐ เทสต/แพค] จํานวน ๑๕ PG

๓. นํ้ายาตรวจ CREATININE [๒๕๐ เทสต/แพค] จํานวน ๕๐ PG

๔. นํ้ายาตรวจ URIC ACID [๔๐๐ เทสต/แพค] จํานวน ๒๐ PG

๕. นํ้ายาตรวจ SGOT ( AST) [๕๐๐ เทสต/แพค] จํานวน ๒๕ PG

๖. นํ้ายาตรวจ SGPT ( ALT] [๕๐๐ เทสต/แพค] จํานวน ๒๕ PG

๗. นํ้ายาตรวจ ALP [๔๐๐ เทสต/แพค] จํานวน ๓๐ PG

๘. นํ้ายาตรวจ CHOLESTEROL [๔๐๐ เทสต/แพค] จํานวน ๓๐ PG

๙. นํ้ายาตรวจ TRIGLYCERIDE [๒๕๐ เทสต/แพค] จํานวน ๔๕ PG

๑๐. นํ้ายาตรวจ HDL- CHOLESTEROL [๒๐๐ เทสต/แพค] จํานวน ๒๐ PG

๑๑. นํ้ายาตรวจ LDL-CHOLESTEROL [๒๐๐ เทสต/แพค] จํานวน ๓๐ PG

๑๒. นํ้ายาตรวจ CKL [๒๐๐ เทสต/แพค] จํานวน ๘ PG

๑๓. นํ้ายาตรวจ HB A1C [๑๕๐เทสต/แพค ] จํานวน ๒๐ PG

๑๔. นํ้ายาตรวจ ALB-T[URINE] [๑๐๐เทสต/แพค ] จํานวน ๑๐ PG

๑๕. นํ้ายาสําหรับการปรับตั้งคาการตรวจสารเคมีทั่วไป [๑๒x๓ML] จํานวน ๒ PG

๑๖. นํ้ายาสําหรับการปรับตั้งคาการตรวจไขมัน[๓x๑ ML] จํานวน ๒ PG

๑๗. นํ้ายาควบคุมคุณภาพชวงปกติ [PRECICONTROL CLINCHEM MULTI 1[๒๐x๕ML] จํานวน ๒ PG

๑๘. นํ้ายาควบคุมคุณภาพชวงผิดปกติ [PRECICONTROL CLINCHEM MULTI 2[๒๐x๕ML] จํานวน ๒ PG

๑๙. นํ้ายาสําหรับการปรับตั้งคาการตรวจHBA1C [๓x๒ML] จํานวน ๒ PG

๒๐. นํ้ายาควบคุมคุณภาพชวงปกติ HBA1C[PRECICONTROL HBA1C NORM] [๔x๑ML] จํานวน ๒ PG

๒๑. นํ้ายาควบคุมคุณภาพชวงผิดปกติ HBA1C [PRECICONTROL HBA 1C PATH] [๔x๑ML] จํานวน ๒ PG

๒๒. นํ้ายาสําหรับการปรับตั้งคาการตรวจโปรตีนในปสสาวะ [๕x๑ML] จํานวน ๒ PG



๒๓. นํ้ายาควบคุมคุณภาพชวงปกติสําหรับการตรวจโปรตีนในปสสาวะ [PRECINORM PUC][๔x๓ML] จํานวน ๒ PG

๒๔. นํ้ายาควบคุมคุณภาพชวงผิดปกติ สําหรับการตรวจโปรตีนในปสสาวะ [PRECIPATH PUC][๔x๓ML] จํานวน ๒ PG

๒๕. นํ้ายาฮีโมไลซิ่งสําหรับการตรวจ HBA 1C [๒x๒๒.๕ML] จํานวน ๑๐ PG

๒๖. นํ้ายาNaOH สําหรับลางคิวเวต [NaOH-D (Cassette) จํานวน ๖๐ PG

๒๗. นํ้ายาSMSสําหรับลางชนิดพิเศษ [๕๐ML] จํานวน ๑๐ PG

๒๘. นํ้ายาNaOH สําหรับลางคิวเวต [NAOH-D/BASIC WASH][๒x๑.๘L] จํานวน ๕๐ PG

๒๙. คิวเวตสําหรับการตรวจหาสารเคมีในเลือด[REACTION,CELL,SET [๒๔ ชิ้น/แพค]) จํานวน ๒ PG

พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

 ๑.๑     รายละเอียดนํ้ายา จํานวน ๑๑ หนา

 ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

 ๑.๓     สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ

 ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

 (๑)   หลักประกันสัญญา

 ๑.๕     บทนิยาม

 (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

 (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

 ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

 (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

 (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

 ๑.๗     รายละเอียดนํ้ายา จํานวน ๑๑ หนา

         ๑.๘     แบบฟอรม ยี่หอ ผลิตโดย ผลิตภัณฑบริษัท ประเทศ

 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

 ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

 ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

 ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

 ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

         ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

 ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

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%2FlDcKKqhuZclTg99ctjaKISMqnISjpIJMMABJ24nTBSG895%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
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การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   หนังสือรับรองอายุการใชงานไมนอยกวา ๖ เดือน นับจากวันสงของให

คณะกรรมการ ตรวจรับเวชภัณฑ

                                           (๔.๒)   หนังสือรับรองยินดีใหแลกเปล่ียนกอนหมดอายุ ๓ เดือน หรือเมื่อเกิดการ

เสื่อมสภาพ ดวยประการใด ๆ กอนกําหนดโดยไมมีเงื่อนไข

                                           (๔.๓)   ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย หรือใบจดทะเบียน

สถานประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย ที่ออกโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

                                           (๔.๔)   ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย หรือใบอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยที่

ออกใหโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด



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

Format)

                                           ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 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)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

                                           (๓.๑)   แบบฟอรม ยี่หอ ผลิตโดย ผลิตภัณฑบริษัท ประเทศ

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ กองเวชบริภัณฑ กรมแพทยทหารอากาศ

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุเปนไปตามสาระของสัญญาจะซื้อจะ

ขายท่ีทางราชการกําหนด ถึง ๓๐ ก.ย.๖๓

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ นํ้ายา

สําหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จํานวน ๒๙ รายการ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ



ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  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

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (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

ราคารวม



                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีกรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได 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

ทั้งกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ

เสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย



                          ๖.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ

สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๖.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกรมภายใน

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคา

ส่ิงของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบส่ิงของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา   ๖ เดือน    นับถัดจากวันที่ กรม ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ

ไดดีดังเดิมภายใน - วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินรายรับของสถานพยาบาล กองเวชศาสตร

ปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ



                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินรายรับของ

สถานพยาบาล กองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ แลวเทานั้น

                          ๑๐.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (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

เปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม

                          ๑๐.๖   กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา

เสียหายใดๆ จากกรมไมได

                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่

จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

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

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ



                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว

กรมแพทยทหารอากาศ

 ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓



o.:1uas16uorl1u''rvredou Gtucose

r. tfrurhgriloaourl Glucose 1u Serum , Ptasma, urine uavfrltaiuva'r lqu

l{raa'nnr: Enzymatic reference method with hexokinase

u. rhtngflutin liquid Ready to use

o,. rfiarn' Stabitity oejr.rriou a drJorri

<. riurn' Linearity b-eido mg/dl 0rral,rir6oorldl;iu:ro)

d. U'lU111l,1l1nu::t doo lylan

u. riruraur:01{niurn6o.o Cobas c

b.:1uas[dung1u1 fl6ou Ureal

r. tflurirurvoaou 'r Urea/BUN 1u Serum , Ptasma uav Urine louudnnr:

Kinetic Cotorimetric Method

u. rirurrf,udo liquid Ready to use

*. rlruri stabitity oeil{1iou a flrJord
t-<. rjrurfi Linearity en.o-bdo mg/dl. (Urea) raio o.d-oob mg/dL (Urea nitrogen)

( tq u ur [n001.i9r?0u']{915?n )

<. rlruriuu"s,ur:! doo rfldd
! c'- i -b. ululal 1lnttflltn:o{ Lobas c

r. rf,urirurvroaolx1 n;rofifiu (Creatinine ) 1u Serum , Ptasma mu urine lou

!ra'nn1t Enzymetic Cotorimetric Method

r. frurrildo Liquid ready to use

,. riurn' stabitity odrlrioo a alJorri..--.
d. dlu, il Linearity o.ob- sno.d mg/dl ;iruiu serum/ptasma uau o.o-boo

m g/dt rit,liu urine (lnulri riotridi;irsr:'ro)

c. rirurfitlrou:r! bdo luari
"" o.- ) -b. u1ulallJ'En ttnutn:o{ Lobas c

d't[u'toflo0.i

u.o.ra{r U
ata-fl.)u-lta

I .-.-

6y' n.a.reu

o.:1uaE[6unrl']u1 o6ou141 CREATININE

รายละเอียดนํา้ยา แนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อ

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๙/ ๖๓ จํานวน ๑๑ หนา



d.rluaE[6snf1u1ilodouil1 URIC ACID

a.9"
o. rfrudruliloaouilT qin (Uric Acidfiu Serum , Ptasma uas Urine loal{radnnr:

Enzymatic Cotorimetric Test

u. rfiultutfio Liquid ready to use

,. riruri stabitity ad,{fou d a1Jo1il

<. riruri Linearity o.b-bd mg/dt 6oubir6ootd{?i{n:ro)

a. rhuriturnu::! doo rfldrd

u. rirorarur:n1{f,urndo.r cobas c

d.rlaaY[6ue;"1u1iln6au SGOT (AST)

e.Z
o.lfludrurtnaoufil tupatate Aminotransferase (A5T) lu Serum , Ptasma lou

udnnr:9r1r] IFCC uuu without pyridoxat phosphate
!,

b.drurtflutilo Liquid Ready to use

r.rfiari Stabitity otirmiou ou fiJorri.".
d.ululu Linearity d-cloo U/l (tnu t!loanl{sr2au1{Fr:?o)

x-
d. U'IU1IJ'UU1OUi:1 doo lYlAgl

! .e- J
b. u1u'r6'DJ'ltn [tnutnt0{ cobas c

b.:'tuas[6uari101ynaau sGPT (ALT\

.. liuriruryroaouul ALT (Al.anine Aminotransferase) lu Serum raio Ptasma ydnnr:

n1!J IFCC uuu without pyridoxal phosphate

u. rlurrflutin Liquid Ready to use

*. rhuri stabitity oeir.rriotr ob irJnrf
Z.

<. rirerli Linearity odrrrioa d-ctoo U /L (Intrlri16oor.rd'rodr.rn:ro)
x-

d. U'lU1ll?U1oU::1 doo l an
"" ".- )

b. u1u1aMt0ttnutato{ cobas c

airurnn6'a.r

u.a.llfir 1r J -
aa.o: .no.

/ y'/n.n./bb



\

sr.:'lua;[5sorl1u1ilnaau ALP

c.zo. [ rtd1u'uoaouulo'anlladlioar.lrtva (ALkaLine-Phosphotose) 1u Serum, Ptasma Too

l{raa"nnr: Cotorimetric assay/IFCC
Y,

b. rjru, rilutfrn Liquid Ready to use

,n. #ruri stabitity odr.rriou a a-rJoti
""..''d. u1u1 Linearity d o,boo u/L Loru Ltl[n00'r.ra{6.i0:?n
3.d. U1U1lllu'lgUi:1 doo t Arl
I ".- ib. 1r1u1A1!',rSfrttnuLnta{ cobas c

a.:rsasrSanrirurilnaou cHoLEsrERoL

tflurharvrnaatvrnaou:atno:oa1u Serum y6o Ptasma louya'nfl1r Enzymatico

Colorimetric method
t!,

b. drtirtilutfrs Ready to use

*. rirurfi stabitity odrrriou < arJorri
i -..<. rirur! t inearity or.db-doo mg/dl loubiriaorrf,.rdrn:ao
"".d. U1Ultll,U'lOU5:n doo lYAn

u. #rurarrr:nldniltrnior Cobas

o<.:ruas16andrurilaaau TRlGLycrntor

[iurluryroaouur Trigtyceride tu Serum r,tio Pl.asma louraa'nnr: Enzymetic

Colorimetric Method

u. rLotfiutio liquid Ready to use

*. drurfi stabitity odrr{os c drloti
4..

<. rir urfi Li nearity d.da- a,dd. m g/d[ 0otrklr6arrlsr"radrro:ro)
3-d. 1J1U1tllu'l9U::n bdo tylAol

! "-- J -b. Ll'ru1a1 'r:ottflutnio.l cobas c

dtlron6'al
u.o.u{r k t -

HO.nr .na.

/ n t ta.a.ttu

o



6).

b.

m.

d.

.""
6)O.:1UA3[i,EIOU1U']TA6OU HDL-CHOLESTEROL

rf, urirurvroaotly'r HDL-ChoLestero[ lu Serum, Plasma Iou'[{ya'nnr:

Homogeneous Enzymatic cotorimetric test

drartiutlo liquid Ready to use

rirari st"niuty atjruiau ou drJnr{x-druri Linearity m-obo mgldL 0ouhi16otr.leYrodrln:':o)x-
U1U1lJl,U'ltlutln boo lYld,l

rlrararlr:nl{rYura6o{ cobas c

lf, urfi oryrnaotyr LDl-Chotesterol lu Serum, Plasma looldya-nn1: E nzymatic

colorimetric assay

drortUutin Liquid Ready to use

l'rurfi stuoitity odrrriatr ou a'rJord
"".drurfi Linearity m.der-ddc( mgldr (loulri16oor.lsi'todrlot:ro)
"".

U'lU'llJl,U1OU55n boo Ifld0l
i o.-' J -ulu14M5fl ttnuLP:a{ Lobas c

ob.iluasldt od1u'l eaauul drnltoa (CKL)

c,""o. ttrurirurloaouur rdulsrl Creatine xinase louldladnnlt Enzymatic/Uv test

u. riratiudn Liquid ready to use

*. rfiuroio.rfi stabitity otjrrriou a drJorri

x.-d. U1U1slo.iI Linearity sJ-b,ooo U/L

"".d. U1U1tJtUlOU::1 boo lYlagl

u. rirurarrJr:oldnjurn6ol Cobas c, Cobas tntegra

drrurgndos

u.a.r,lrlr )J / -
lo.nt -na.

/ y-./^.anbb

o-

b.

m.

d.

b.

.."
oo.llUagratUiUlUl ad0U LDL-CHOLESTEROL



osr.r1oasl5uffri1ul o60u HBAoc

.. rirrfiarflnaourar HbAoc 1u whol.e bl.ood lout{1aa'nnr: Turbidimetric lnhibition

lmmunoassay (TlNlA) rT Ulrunaluv ?u1,0{ mmoUmot hemogtobin Aorc (IFCC) uar

% hemogtobin Aoc (DCCT/NGSP)
." .' -:b. u']u1 4?uutvnounl.i"l 9r{u

Ro Antibody reagent

MES buffer: o.obd mol-/L; TRIS buffer: o.oo<i mo(/I, pH b.b; HbAoc antibody

(bovine serum) > o.d mg/ml; detergent; stabitizers; preservatives

Rb Potyhapten reagent

MES buffer: o.obd moUL; TRIS buffer: o.ood moyl, pH b.b; HbAoc

potyhapten: > a ytg/mL; stabitizers; detergent; preservatives

*. rirutfr uuuu Liquid nialldidvriufi lrifro.:u'riunolnl:aca1uf1u1

<. rirur!' stabitity yA'{o1nrf,o1{ud':l'arqnr:1{ruld'1,riol'rn'jr ua iu rfiorfiufi u-a oc

e. fluri measuring range o.odb-o.bo mmot/L (o.Gn-b.b g/dl)
i-b. U1U1tll,U1nuti1 odo tylAn
"" ".- ;d. drurarilr:o'ffirIttnia.r Automate ctinical chemistry anatyzer iu cobas c td'

6rd.r'ruas16uori'lulvrndou ALB-T (Urine)

a.""o. t!u1j'ruTvloaou ldaur]Ll[u Serum

lmmunoturbidi metric

u. riralf,utio Liquid ready to use

*. rfiau,' Stabitity lririoon'jr ru a-rJnrri.".
d. U'tU']l] Linearity m-doo mq/L

i.d. U'lU'lUtU'lOU5:n 6)00 lmAgl
tu- ! , ;ab. a1:J1t0 ttn!a,ia{a:xovrLuu urine, csF ki

'" .r- isi. U1U1a1rJ'l:tl Ltfl![n5O.l cobas c

Ptasma -"""-
,uaalxulu'r Ll,6uua{ L91u Lt?5

u.0.1,rQi

;iturnndor

N{-
ao.nr,roi

/ r/taat*



(Catibrator FAS)

ob.u181d',r :ufl 1trj:uf {6'1fl 'l:n:20 tg u
e""o. rflu{rulvoaou ra:!1u1un1igriioLipid

b. lJU'lfiUiS{ en x o mt.

"vtd-6n. A1l.l'll0[tttuAl:1n1o'lu[Un150ll?0 Lipid o?uu']u1Alvi![n50.i?Ln51u14oFl[Url9]vl1'1

rnfin6fin Hitachi, Modutar, cobas c, cobas lntegra

(PreciControI CtinChem Mutti o)

a.io. rflurirurnruqrq6unly{ (controI Serum) fia'rirtra{flrrei'r.t "l oqlutixr.JnG (Normat)

4 i,
5o yr-Fi'rfl {aoto.rtjxrlnd (NormaUPathotogicaL threshoLd)

I .j"b. tflu Lyophilized Ylli,l aln Human Serum
i-id6n. u'rul annlnasaluua'ravljolunr:ldrruhJrioundr otr 6'rlrx fi od bd oifl1lflaLfiua

,-;
raiohirioun'ir a iu fr ro-a o{flrttatfiua raiatririoan'ir bd ?-u fr Cod) (-led) o{fll

t{atsu6

flu191115:nd1U',t looxd a

a'l Ltl''l0 fltlo.l

u a.ranf.: 1, I -"/\J'

ruo.fl't .ro.

/ y'/n.aJbE.

arr:i:0'lftriniutn6o{o-rrTuil-fi iu Cobas c ttav lntegra

- 1 g , -!, - < J -o. rf,urilu1 1rri61u (Standard) airyirnr:rJ:nor"rrilyr-tt-[un1iailo]ouLnSo{i[ni1y

on tur]flylr.r Lnr.J drraiu Roche Methods

U. tflurlrur*itdiunri oaaulou Roche Diagnostics Standardization Center uasatrl56r

aou na-llh u-.r Relerence standard rfioduf,unaunndoilri

sn. tfludruruul lyophitized Catibration Human Serum

d. r!ur1u'rr!i1fi01nrdo HbSAg, HCV uav HIV

a. riruraur:nrfiuinrgr16'froruvnfr u-< o{61rsa[6ua l'orunr:1dmuoufr'rrirrauoiu
) cus -!-u,14lt9l01ur|1 y:uu [??]'1,t1?9t (nSruyu{ uJavalu )

"" - .i< .j d 4 - i
b. U'lU1fiA{A1flAvA1BUa? O1UOUIOU'IU d t?ltJ{yl od-lod O.lfl'lttdt{UA U5O b 1U11

b-d o{fi1[{a[6ua r,rio < a'rjnTi d ( oaX bd) o{filrraraua

sr. 1,U'l9ru:i{ li1u'l obxen mt.

6rd.:1UaUtOU9U1t'ln?Un nrUnl g?{Ungl



.id,
vl!n1to{a1:n1{.lG)

-lod.:1uau[aunulu']n?un!lff n1fl t?{Haunn

(PreciControt CtinChem Mutti tqr)

rturlrurarrqrqrunrn (ControL serum) au[ut?.!flf]!nn

(Pathol.ogic)

b. lflu Lyophilized driurorn Human Serum

,. r1rarydrornaualuu6?avfialunr:ldmutrifioun'ir "u drhr d oe-ba o{fl'rrtarfiua
,-J

r,riahirioun'ir d iu fi b-d a{fi'rrsariua raialririoan'ir ua iu fi Co,d} (-bd) o{fi1

tt6t{ua

1'Ll',l9tU 55 nu'tu't boxd !a
J -s *,aMt0 Lt LoflLjlnio{dn Lulrn :u Hitachi/Modular, Cobas c llas lntegra

r. lflufiutlrrg1ulun1: oaouxr HBAoC

b. rtu LyophiLized catibrator based on Hemotyzed sheep Bl,ood

En. tU1OU5tiLl1U''l mxb a.

d arrl:nt{[f,ua1:rJ1sr:61u1un1:er:?fl HbAoc rirurarur:n1{n1trnio.l cobas c, cobas

lntegra

(PrecicontroI HBAoC Norm)

e. I J-o. tiludrtnnatqlnrunlilfifi rilro.i HbAoC oqludxrJnG (NormaL)

U. lflu Llquid Controt drd.r,rorn Hemotyzed Human BLood
i--;6n. U'ltilya{0'lntua [tua2!01Ufl'15tt{1u !!UoUn?''l n?1 bd':U Yl b-d 0{n']t{attua Xio tr.l

tJ
rioun'ir ob d'rjnrri fi Coa! (-ba) oln1r{ar6ua

tulo!liou'lU'l dxo l.la.

zirurrqndor

!.a.x€i N J -
no.nd.na.

/rG.o.r"a

d
i -s *,

61!1:0 Lr Lon! rn5o.rdfl Lu er !u Cobas c uay Integra



bo.:'ruas[duoulu'rR?unuR6un']v{t?{r oun6611lliun1:9810 H8A6lc

(PrecicontroI HbAoc Path)

a. X .id,o. rfl lrirurnru4rqrun'rfl fi !'Firro{ H bAoc o glud'xfi oil nA (Pathotogic)

b. lflu Liquid Controt vrJriurorfl Hemotyzed Human Btood

m. u'lu1ua.inlfltllo [tua?!a1Un']: tt{lUUIUAUn?'l fl?1 bd ?U vl b-d O{FllttattuA filOtll
t)-

riatrn'ir ob a"rjorri fi Coa! (-uc) o{Frlnardua
id. tlU'lOU::nU1U1 dxo !4.

i -< -d. au1:nlfldfiurnSordnlul5 !u Cobas c uar lntegra

bb.rluasrd ua;hul6iluiunlrdiu;{ri1n1rnr2olilrAutufl aaT ls

(CFAS PUC)

.. tfludrurroaoulJloi!1u1un1:ni?n Proteinslu urine/CsF

b. dlult uuuu Liquid ready to use

6n. tu19lu5:i d(o mt.

Z - .ad. u1u1 a{olnaualuua?tvlto1un1: [tn']u tuuoun't't d auo'tl4 vl b-d o'tfilttatgua

d. d'r 'liotrruualrlinr5lut1ln;n:?ar'r Proteins '[u urine/CSF riradrurGiriliuraio.l

Modutar, cobas c, cobas lntegra

drurgndal
-1u.o.xrlJ{ k 5 -

aro.tt?.Yio./.-
I V1n.a.nv



4!
bm.:1UaJ[AggU'lU1n1

(Precinorm PUC)

.. lfl uriruroeuq!q6un1ilai'n4iun'r:o:?n?-on1:n:io Proteins 1u urine/cSF

b. 'tlUlOU::1 dxmmt.

,. rirutfluutr Ready to use

<. fr uruaro r nriold'udrovfi arqnr:ldmubjriotrn'jr < drJnrri d b a or nrrtarfiu a

d. 41il1rfll{rflua1:n?uqrq6un1yflun1:er:?014't Proteins oi':urhur;iruiurndo.:

ua.:ruasrduarlru'1n?unrarun1fi tirrfi nrJnBrit,tiunlrnr?oIdrGuluf, adT ?u

(Precipath PUC)

a"."o. rtudrurnrtrqilq6unlilrili4iunr:n:roionr:n:t0 Proteins lu urine/CSF

b. tiu101J::n d x m mt.

m. rirart uuuu Ready to use

X - .Ad. u1u1 a{olntuoltua?os o1un15 !t{1uuru0gn't'l d 6u0114 vt b-d o.iPllrsatgua

d. a1il1:01{[fru41:niun!Jn6un1 1un1ln:2nu''r Proteins piT urlrardruiuraCo.r

Modutar , cobas c, cobas lntegra

uc.:ruaE16aodrsrEilllaf .:a'rr,riunr:n:ro HBA"c

4 ! J oc ,lr,' :tt. -r urilultilusu Hemolyze sample trlorjr LU Lt [un15m5?0ao HbAoc vlLtyannl:

Nr'lodular , cobas c, cobas Integra

G)

lmmunoturbidimetric

b. tju'ro!55a b x bb.d mL.

zirrurgn6'al

u.a.rarlr y l'
cra.nl{.na.

0 r.-'/o.a./bb



uu.drsr ttaoF{ rirviudrrf,ten(NaoH-D (Cassette)

t- i - "\ a Xo. l!uu'lU'l LtL0Utl tool0n t{n a'l14luU'l LlJ lutUrl0un1{y1n?l Auo'19]n?t?glt0n

tn:o.1rl:'lo

b. 'u!'rglu5:n bb mL.

ugr.rirur StuS driliudrltfi nfi rau

a "" I o - "c. ! Jo. [U!u1UllOAl0 [06 Al14iuu'lLUtutunouAl{yl1n?1:]Ay01otn50{91:?0

b. 1,u1gu55t do mL

a N - "c, Co. lf,urirurlmdurlanionltri (NAoH-D/BASIC WA5H)riryiurirl luriumoudrlrirn:rl

avo'ronr[?nto{rn6orn:eo

b. 'u!1ou550 b x o.a [.

s*.6rtrna'ruiunr:n:rourdr:rnfi'lu16oo (Reaction cel.l, set)

o. qrJn:olJ:vnouEuondurra(Reaction cetL set) riu6':nnvrl{;iruiust:'roioyrar:rnfi

tuu6oo/flaamv

b. ru1ou:ro bd iu

dtlran6'al
u.o.ut!r ),/ | -

aa.nr .no.

/ t'/n.a/tv



r{autflta1{1t

r. r:3rur1ntfiod'olrflur:tru', originaI uavdrrsogrJnioildlru (Ready to use) fitonar:

ir.rro{n6un1fl uluruasururfi d.lrLolarur:o1{lru16'to uhidoln'nurla'l
X - i - c-t -t'!i --+-u,- riruruntlo6o{41 1:fl1tnntn50{o:?natn51yv09l[ul.]at{ nrua !Flo{u
d, J ^ r 44 u
ruurn5arfl:raltnslv a'l5tnr.l Lutei00 uLluda lur.lgl{uo1[fl51u ta50v]avn?0u'l{

(Random Access or Discrete) t]Fl?l [5? [un15']tn51v14 Ltluoun?l o,ooo !flan/

t'rTlr druau o rntot::r6raoTn:1ad

- fido.:kirirur uo rio.r

tulJlJflrin:loaoun-xod1.1 (Specimen integrity) triu Serum lndicies, Ctot uav

liquid leveI detection

- i:ruuHalfrurnfu d#rn:roTnui6 uttrasonic mixing rieurlo.lrYun'15!u[tou

- fi Reagent manager drurErar:rirur lnuatn:olr,laor.lrurtfrrraonrrar Iouriioalr
! , X ax

uavfl{naa{u1u1tvt0uoa!u m

fi :vuut6otrrot-rodrrn:aoTouo'm1uffi #ruri m-obo tvil

- fi:vr-ru#rrruri:u (srAT) TouaMiaar{61utruvfiunto{rlrx{irnilvlirird'rrJfru5.rru
^"iUU

- a1 'r:flli1n1i Rerun lnuo'nluffira:'o manuat ld
e. ) < --ios- i A- ! a, j i -6r Lrlurni adai?oi tnilv oa[ur.trlvl[t f]1JU1u141 51ufl15vt0ot0 uavluum: o{fl zua rlaln
--.-"" -i- &

ult YEt itaou']urnafn o

a fiureroioqdarLsiorn6orel:'rtitn:rvrio-sflufifirY!:culr Lls fr no{t?xfiraoiflolnlu nr:r

ulwuvtv'1501n1fi llou
.-id. Lufl? rn:a{rolJo{ t}Ja1 'r:0e5?oi [n:1vlild aiuruovd.rdr rfidrurrurirnr:cioillfi

i as ts o .]
tn:o{41:l''15fl [tn15 LonlU Lu tlrd tl LUdva{ [f]:1]U0{

u. ritruEu66odY.:rnio{ai?oirnilvridnTurlfilfrriursouniolld.:ru ravi'oo!itn1i1{
rn6orurirdrr,rfirfi ri'onJfr lGnr:tor nornrnranirlorfiu n:uunvdvulio'rnrfi nu

a1r150 Lt{'tu[00

tir rurqn6'os
-t, I

u.a. nJ.i ./ /-
rua.nl .na.

/rin.atbb
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