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ประกาศกรมแพทยทหารอากาศ

เรื่อง ประกวดราคาซ้ือนํ้ายาสําหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จํานวน ๒๙ รายการ ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 กรมแพทยทหารอากาศ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อนํ้ายาสําหรับการตรวจหาสารชีวเคมีใน

เลือด จํานวน ๒๙ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวด

ราคาคร้ังน้ี เปนเงินท้ังสิ้น ๑,๘๐๓,๕๙๒.๐๐ บาท (หนึ่งลานแปดแสนสามพันหารอยเกาสิบสองบาทถวน) ตามรายการ

ดังน้ี

 
 น้ํายาสําหรับการตรวจหาสารชีวเคมี

ในเลือด

จํานวน ๒๙   รายการ

 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมแพทยทหารอากาศ

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

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

ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน

แตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.medical.rtaf.mi.th หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๒๕๓๔๗๕๘๐ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

กรมแพทยทหารอากาศ ผานทางอีเมล Admin_medical@rtaf.mi.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยกรมแพทยทหารอากาศจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต

www.medical.rtaf.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

(พลอากาศโทภูมิพิชญชากรณ จรรยาวิจักษณ)

เจากรมแพทยทหารอากาศ

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อน้้ายาส้าหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จ้านวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                   
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                  .                                     

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๑,๘๐๓,๕๙๒                                              บาท 
๓. วันท่ีก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)        ๑๗ ก.ย.๖๑                                                          .  

เป็นเงิน   ๑,๘๐๓,๕๙๒   บาท  ราคาต่อหน่วย   ตามแนบ   บาท 
๔. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ตามใบส่ังซื้อท่ี ๑๐๘/๖๑ ลง ๖ ธ.ค.๖๐ ใบส่ังซื้อท่ี ๑๒๖/๖๑ ลง ๙ พ.ย.๖๐ และใบส่ังซื้อท่ี ๒๖๗/๖๑  
ลง ๒๙ ธ.ค.๖๐                                                                                  

     ๕.  รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
           ๕.๑ น.ท.หญิง นารีรัตน์  รู้กิจนา                                                                                  . 
           ๕.๒ น.ท.หญิง พรรณประภา  วัณณรถ                                                                           . 
           ๕.๓ น.ต.หญิง วรกฎ  เจนนัดที                                                                                    . 
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เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๕๕/๖๒

การซื้อนํ้ายาสําหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จํานวน ๒๙ รายการ

ตามประกาศ กรมแพทยทหารอากาศ

ลงวันที่  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
                  กรมแพทยทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

 
 น้ํายาสําหรับการตรวจหาสารชีวเคมีใน

เลือด

จํานวน ๒๙   รายการ

 
พัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนํ้ายาสําหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จํานวน ๑๔

หนา

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๗     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 

                          ๑.๘     รายการพัสดุและจํานวนการจัดซื้อ
 

                          ๑.๙     แบบฟอรม ยี่หอ ผลิตโดย ผลิตภัณฑบริษัท ประเทศ
 

                          ๑.๑๐     ใบเสนอราคา
 

* เง่ือนไขเพ่ิมเติม
 

                    -  หากมีพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับใหมที่แกไขเปลี่ยนแปลง

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
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV
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เก่ียวกับเรื่อง คํ้าประกัน มีผลบังคับใช คูสัญญาจะตองนําสัญญาคํ้าประกันฉบับใหมท่ีมีเงื่อนไขสอดคลองกับบทบัญญัติ

ใหมของกฎหมายตามแบบท่ี กวพ. จะไดกําหนดตอไปนั้น มาวางเปนหลักประกันแทนฉบับเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับแต

วันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากหนวยงานคูสัญญา

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    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

                          ๒.๑๑    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

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

ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๒    ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๓    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต

การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
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                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   หนังสือรับรองอายุการใชงานไมนอยกวา ๑ ป นับจากวันสงของใหคณะ

กรรมการตรวจรับเวชภัณฑ 

                                           (๔.๒)   หนังสือรับรองยินดีใหแลกเปล่ียนกอนหมดอายุ ๖ เดือน หรือเมื่อเปลี่ยน

สภาพกอนหมดอายุ (ในจํานวนเทากัน) 

                                           (๔.๓)   ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย หรือใบจดทะเบียน

สถานประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย ท่ีออกโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

                                           (๔.๔)   ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย หรือใบอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยที่

ออกใหโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๓.๑)   แบบฟอรม ยี่หอ ผลิตโดย ผลิตภัณฑบริษัท ประเทศ 

                                           (๓.๒)   การเสนอราคาแตละรายการระบุจํานวน หนวยนับ และราคาตอ

รายการ(รายการพัสดุและจํานวนการจัดซื้อ) 
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                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ กองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุเปนไปตามสาระของสัญญาจะซื้อจะ

ขายที่ทางราชการกําหนด ถึง ๓๐ ก.ย.๖๒

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ นํ้ายา

สําหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จํานวน ๒๙ รายการ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือ

ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          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
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คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของ กรม

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเงื่อนไขทีก่รมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปนี้

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม
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                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ 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 หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอื่น หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ

สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกรมภายใน

๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคา

ส่ิงของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
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กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา       นับถัดจากวันท่ี กรม ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดัง

เดิมภายใน วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินรายรับของสถานพยาบาล กวป.พอ.

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินรายรับของ

สถานพยาบาล กวป.พอ. แลวเทาน้ัน

                          ๑๐.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
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                                   (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   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๐.๖   กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา

เสียหายใดๆ จากกรมไมได

                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่

จะทําการจัดซื้อครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

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

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว

กรมแพทยทหารอากาศ

 ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
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{PreciControi CiinChem Mu{ti o)

aZo. rf,urirurnauqtlErunly{ (Controt Serurn) fifirirto{615ei1l"'i oqlirti:iLi*fr iiiormat)

lr5o firirqlqorarrie.rrinfi (:,eorrnaVPathotqicat threshotd)

b. r€u $ophitized fiyrhriorn Human Serum
t - , .,s !

er- urratvala1nas.al$ua?ts!.:a1€;n^r:1€n1uh]1tasfl?'l o,ls t?tri{ vl ord W 0{Fl1t{a[t,3f,
,-;uiabiiaan'ir d ?Yu fi b-d onfi'lisarsua u:aeruefl?i?'r ua iu ri ( o,<i' ( oa) eler

rserisa

d, tumu55eri1fll boxd.:ia-
i ",< -d. a1r1:61f[driu[nia.rdn]u:iG iu Cobas c i.!a:', lnteqia

a'rir:':*:liet
l"

',r.r:.vel.: c,,.y' -
:ru-tit:.t'lt.$e-
?u /a-a./'-*o
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u63l .: l{ fi n&l

Greeii Co ntr-e! e{nehern l4ult! -b)

o. sf,url',u',oruotorrn.,r, (Controt Serum) fifiri'rlolar:oirl1 ,rtitutr'rfri'n]rpi

(Pathotogic)

b. rf,l Lyophitized fir4urorn Human Serum
i - , i,s i '!,

en. riru'tuat-strnaualuuai?ayIo18n1:lt{1 [r.lua8fl2'l 6b t?ltli vl od-b<( o':qlttat{ua
,-;

raiahiiaundr a iu fi u< a{nlrtatfiua ra5ahirlaan'jr bd iu fi Co,<) (-oa) orer

rna.6da

d. tJu16u:rali'r81 box( !a.

d. a1ll:oldtdriu#osdnluiB !u Hitachi/laodutar, Cobas c uas lntegra

t. rf,uJreru, n:g1u1un1:flo6auul HBAoc

Z. rf,u fyophitized catibrator based on Hemotyzed sheep Btood

3. ltul9lU::n1l.lul srxe a.

4 " i qeu
arr:r:nl{iiluarulfintlu'[unritl:?0 HbAoc iiiurarlr:n'[{fi'ute5a{ cobas c.

cobas integra

(Precicontrol l-lBAoC Nc{m)

a""i-o. rfr urjrumrrmxtrunrilfi fi riltJo.r HbAoC aqlu'tixrlnfr (Normat)

b. rfru Liquid Control firillrnln Hemotyzed !-luman Btood

*. rirurudrarnifisl{u#efiatnr:t{.rrulririoun-ir n'ir ,ra iu fi b-< olaritarfi'Je lr;oitr

rioernir .u a.rlnli fi GoaI (-ba) arfirtsarfrea

t ulflt::QuiErl dx6, a

a-laUleirFan

)k

d

i,|!.al'ti5.fl'11-,.11e-

?Q la.a/.$'

arur:al,{t#n"rr"niardnlurl6 iu ccbas . ua3 lnteQra
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-!bo.:laasrdsedlula?uRn0rarfl d?{Br-ff daqa-1fi;uo'Eg:?t!lAcre
(Precicontrot HbAqeJattr)

r urjrurnruqrqrunrnfifirirto.: HbAoc auludrlfiorrJnfi (Patho(ogic)

rfiu Liquid Controt firiurorfl Hemotyzed iluman BLood
!--irirorvdiornrilnl{ud':fioronr:1{lruhiriounir nir ua iu fi b-a oro'rrqari,r; vir,l:i

.; :
riaan'ir ob fijnrri fi Co,d)- (-bd) olfirrrarfiua

tJU19lU55AU''lU1 dxo !4.

o.

b.

gl.

d..

d. arlr:o1{tdrYurniora-srluifr iu Cobas c ua-s tnteQ!.a

bb.:1sarrAsod1gldluiufl 1:rJiu#rri'ln1r6:xoldrAu'tutla61'ti

(CFAS PUC)

2.."o. tf,urirsr naauurn:trulunr:n:?a proteins 1u urine/C5F

!-
b. drul uuuu Liquid ready to use

€n. t1j1nu::0 dxo mt.

t)d. u181SA{tlnava'reua?ay,]alun15tt{'tu huaBn?1 d 6uft'r14 lt b-d o.:fl1i5arr:Ja

a. arur:n1{rfiuat:rLrn:rrulun'lrn:2n r Prot€ins 1u urine/CSF oirud'iuriir$iu

tniar Modutar, cobas c, cobas lntegra

iirrurc-,ndel

slv --
vu.nt:.nr{.via

2A /1.""rb,q I

u.vr.14lr.r



?i 1i{ fi''l:fi ')i1

(?reernom.PU!)

.. rfl urLurnrunrnrunru;iruirnr:fi :loinni:st:iq Proteirrs lu u;ine,'c-iF

b. tu1OU::A t, - *,.

m. rirart uuuu Ready to use

Z - .;<. rirurualrarnt ql{udreclorunr:lflru L:Luaun'tr d d{filfi Yl b d onriltsaisud

a. aur:nf i'rtuar:neuq:Lq:unti1ufl1in:?nfi 1 Proteins

lvlodutar , cobas c, cobas Integ;'a

vi
9r?8U-tU1a17:1itF:C.:

(Precipath PUC)

.. tf,ullrure'rueuerunrn;irrniuni:n:aoionr:a:ta Proteins lu u:ine/csf

b- llu'ltlu:5n d x on m[-

*. rfiarrfruu",ju Ready tc use

i - a)d- tiluluaielfl tneltua?asr]a'!$nl:iss1u{ruaun?'l d aUfl 'li,l 11 b d c'.lflilta tsua

d- aM:ottruudl:alufi:jarufi;n15slr?4fi1 Pr-cteins oi':ai'ltrielizY'.-'in!c':

lvlodutar , cobas c, cobas lntegra

.""*r.."
bd.:1uasrasaulufElula$lafxirjnlsoll!s tlt&lElc

t. tfru#rer:iruiu Henrotyze sampi-e '"fiari"kit#luni:m:lt5o HbAoc ifl{la*anr:

lmmunoturbidimetri.

a'r!:ll+aiiCi

il*
'nr. i.r"d5. n'r'.i .1ra

2c ia.a.,'..,

b. gU1nU551 b x bb.d ml.

tr'.1.l4tiJ.i
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b. tu1ou::i bb mt.
z

bd-dls:lMslilxiuf,rrtfi nfiiqu
a i - "". * n

6,. [uuulultoatartad a'] :uu1[rJluflunoua']{Yt1t]i'lriavolqtn:oi9l:1Q

b. gU''lOU::n do mt.

bd.rhal NaoH ri1il5ud1{A2r2n (NAoH-D'[{ASIC WASH)

.. r'iurhu{$6urLlaosontcri (NAoH-D/BAstc u;nsH}hviudrhllutsunaud^.:r,i',,-,r'ir

avarqFatamnrtnso.tn::t

b. tuloU:5o b x o.d [.

ucr.6'lran:iruiunr:n:aourar:rai1urfraq (Reaction cetl,seU

o. a n:o!il:cnauiuoafurta(Reaction cet[ set) rf,ufi':nnffl{drvium:aeiov:6-r:tfli

lurf,oo/flaar:s

b. ?JU1nU::n bd {U
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- x i i,
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2.1 tuutat0'r9r:212!n:1c14fi1:[nr [uraoo uuuosl lul]sttuo?tn11:, tAii a:,ii )t,Lir{

(Random Access or Discrete) inmurE':lunr:iin:rvfl*irioun'ir 1,000 t.fi ad;'
.i. " .j{rlur iiruru t rnEor:u6ranlsr:laei
.,.,""

2.2 uta.:tau1u1 60 ro'l
2.3 :uuufl'1:91:?aao1,n-?ed1{ (Specimen integrity) niu Serum lndicies, Ctot uag

tiquid levet detection
- 3 -i, - , t,

2.4 fr :ruuaalf1srn=tird$:ralooi6 uttrasonic mixing rirarie.rfr'unr: lil ou

2.s fi Reagent manager dreuirar:u81ur lnuarur:oluaodru"ldsra an nar touttJn

sh uacfi c nrio.ldrerlfl nfl a'n1ufi fi
z.o fi:cuu6otllor'rodr$::ointld0flun6 #.rusi 3 i21 ryi'r

a i, .]rr ^i j
2. 7 :uuuan.r'luo?u (STA1 [qBa.llllt0ain ta lutr{u3Ylra5 a{fl 1?o'Ini 13unT a..i

rJfruGmua{

2.8 a1 'l:nvi'rn1: Rerun leod'srlurl6uio manuat 16'
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lllt?'luylln:o'tfl 'Ifl trog
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i-n6uanu stafi lEln:a{']ln:'ts14a1:[RU [uraoqBUUoa [u:Jnriu.ln Iucrj

Cobas C501
t i- -

1. n anu YY.)Lrl

1.1 Riao:roirn:rcdvlr$irurnfin6fin (Chenrrst ry Ar raly.,r r ) iinrrurS'flurt'riim'j'rjy I rrJ : ut.ra.,,'i jlr :
A e rv

uasAl!'r:fl rfl n'lirJt:i[n]l1nn{ 2,000 tvrarid:Ix{:'txAranIfl ila$i

t.z ldtv{ zzo hari so tuf,a

t.3 rfr uainn-rudorn :rrfl 6tuo:fu

2. a ruatGrr*rniia

2.1 :suunrrlil{ruta.rraiN il:vnaudzo 3 dru lduri

2.1.1 d2un1:ff?un n1:14',l.t1u (Controt unit)

2.1.2 drunr:inrnisufi:adtr{lrnion (Core unit)

2.1.3 daunr:n:roi tn:rvri (AnaLyticaL moduie) 16'uri a'runr:i rn:r:niar-= lnijlurfiori ur r
0n lursryntglulnrnau n a1r.]1:ni t6i1yt4?t1att rarJ, fi1:[alrdn, :yd'uur fouid phoicn]i.triL Iest)

c-:?u {atantfl:tan

2.2 drunr:o-ornsauoYr odr qrtrrnE ol (Core u n i r )

2.2.1 l{:ilru Rad Gamfle Rack Vers;ionfinranrir 120 rak si#drqem doatjr< a::trdrllt)

2.2.2 al TBdlnr:rdoln'afiuairunl:m:?n?m:1ydldrrnfil 3 moduie

2.2.3 arur:-n1:in'rotirln:roldtidaufl'i1 5 sTradrlq:ro oia t Rack ueurniaifil:r r:nu::d

dzaeir':q:roldoroac 30 Rack iiruru 2 01o :?xtfirra 300 6'rodr.:o:.ro 6tutilliuaro;i.rriu,ir Ractr
y,A

njra'rn5atuavaroairuiurjr Rack oonornrnia.: lnBfi.titii{1uaej.x oiorfiol (Continuous Loading and

Untoading)

2.2.4 d:urol H rotor rj:vnauriro,tiau-r::1 Rack dru.:u zo dol (u::1d'rotjrl ri::.#*d t00 :rr;)

!un1ru1n2ou'r{n:?r 11l,rl?iln1:irnrrrri ,'rurforiaorhrai--r::o Rack fil{rirnr:i,.a:rsrisjariru {sTp.r).

nr:dr control ttuuo"nlur:ifi uavnlliilnl:n:tosir (Rerun)

2.2.s arur:ol#raiolrir controt lflsruae{urlG via#lrrarlunr:rir controt 16

z.z.o tioqirraiu&i STAT rack a'ul.l:n toaci 6':otirlsr:ro1diufifioia.rn1:ala0i lr (; tni ir:t':i
- .J. u:unru:vuu.rruirn:rvrifr riralrjfr tGoqj

2.2.7 fi:suu:ogiunr:rir,rru (back tp ract< rotor) n:fifiii.:ursrieud'radmtrmial (fbre. unit) tir',rj

niouldr,u

2.2.8 fiLJ:sn:u l.P.M. (tntettigent Process Management) drunr:innr:re.::r;uu F.a.k

a1!r:Bn"a62'rx;ilnrgriau-raa11unr:rir.rru :irurla.:riunr:r,frn carry over lunr:fi:?airn:rvti

v.r.vr!r nf'.r' 
v

1,r1.1.,.,; 1 i s 
-,.-i.,, 1
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' 2.3 drunr:irn:rvriar:tnflurdoquuudmlur]Gvnrdnr:rrrio6.tn (Cncn',rs-try. Ai,riy'.', ;l

2.1.t ldrlSurrusr-rodr.r t gs 1l1n:6fl :donr:vfl aau

2.3.2 nnn:nflaunir parameter lirmnfil 86 prarneter ',-rufila'rurtrrn:'loiidirtt,nrlad (i',1a. K u.i, i i ,.

n1:m:?a serum index (Lipemic, lcteric [as Hemotysis) uavriafitdntnrl't:rirur u rT.:r':.rr, 8 ivrad

2.3.3 fi:vuun:roaounr:uirrYrtori.rd,:sr::r (( tol l)ctectiorr) rldurulrLer.,?irti ru!i: t'tru:l:.t;i I

dw:ao (Level Detection)

2.3.4 fi:cuuufftl,n'r odT rIfl udnluffi rfiaita:'ivriar:rnfildd ra'rrfiun'irfi riruu olfl.utni c r

(Sampte Ditution)
. j i orB

2.3.5 i:vuuaaurirurduE{ai.:s:roloui5 uttrasonic mixing tiru{a.rrYunlrdutflau, re5o.r1{ti,

rio aal uasrirnr:n:rai ra: rvritrioeil't:? or5?

2.3.6 fr:vuunr:rir reagent probe Liufil Inui6 vacuum drying drerflo lrYln'::tut{auq.o t

R S "e.u''tu101n aou1vnt flanlin:?Q?ln:1v nnflonuruul

2.3.7 aur:al{ who(e btood lu nr:n:'ioirn:rvriv r HbAlc Iotrhic(o rE.i:ur?u!i au rir:}i'!

Hemotysing ta.ruisr6oouo.floui6 manual, riaun"rnr:irn:rvr,i

2.4 nr:i'otniuxu31arfi l{lunr:irn:rv f
v_

2.4.1 :rJuuura{rirutf,uanuruv cassette b:daqtn-flnElr .irusionr:iarrfiuuavrJa.:niunr>'l i

human error

2.4.2 tlzvaarldtcliarleiflur o'ruru 60 tior sia t modute uav vrndorif,rJri.erfi:u urrft lurr!
jj

n?lrr6uaqjnlutufrrunEorfi 8-12 olnrwar6t;a

2.4.3 a']u1rn?i'rnr: toad rirar toYadrlsiorfi a':naae[?a1 r v raio{d1n1u

2.4.4 :suun1:rnislfluruuudnluffi InernEo.ifinr:n'orrriurr.rxrur dr r,riuvriau"id.iruitacd r

, Z .,3 i d
naa{u'ru1tua1?}$a{uoun1: !!lruoua?

2.5

2.5.1 tf,u:suuorauuu tJ:vnatdru Cu,rette rro tio.rlu 1 rr u::tl"uitrr na::6nt*t;s': a: I

- -Jcuvette luufl ald9rfltunn{n1?:

2.5.2 fi:vutnr:drl cuvette lo ultlirdr{o'eluf6aqlurn':'a.rrirb{a ru li or liiri."r rrul',i o:i r :

siorfia{ riarrn6orn:oruavrJiunrunrnrjrlfruiqvr6 (Deionizer) rjaurtrrn5ol

2.5.3 a1ul:adiuaruranitornr:i rn:rvrflutiar Cu'vette 16fi 37 "c nrr:iuri'"rirlunr:a:un:,

oruranfioolud'r.: + o.1 oC

2.6 :guunr:iouar

2.6.1 Photorneter lrirndoufirc*vrirnr:in iiav rflutfin Mutti Waveterrqth fld:.:fi5t-rua t"trj

tocJn'ir tz ti'lle6u nr:iattuuuu Monochromattc ka-e Bi.hromati.

2.6.2 uua'rrirrfi nua.:riiu HaLogen Tun gsten Larnp

":i 
ii::a i:;

;j: j...

3^i:t-llit1:ir I
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2.7 n1i.J

2-7. 1 aril5od{lluloutd:vuua':lgiafi lldrta ( i ouch 5cr een)

;,ae. - .3.- .j ., ,-
2.7.2 a1ill:nA'fllhirnr:i[n:1udqi{6'1u:1ufra idu (Re run or lrcassay)

2.7.3 fi:vut lnterface {fiq Rea[ llme uio Bldirectiona[ Communicatiorr

2.8 5vuun'15:1u.t''tutia

2.8. 1 5'ru{1ufl a 1{14{140 uav 1autnE olrturiosrluuT

2.8.2 fi:vtun:tq q6ufl1fln1:1i'l{11 (Qual.ity controt) tfiaLizua nr:i re:izri'ii'i'ie,rr:Lqnfio :

uriutirsrunrlulf,uail

2.8.3 fi:vuu lnterface tfrfl RS 232 tfiorioniu:vuteoxfiilsio;fl']uuon

2.8-4 41il1ifltfir;darlaudnn1ifl:?oitq:rc*1fr 10,000 5'18 v?l routine uav STAT

2.9

, J . -: " "i - .,<_i i e ,-..j -j
2.9.1 a1tJ1:oaottar.itfiorT,l:iii'tu?u[n5o{915']aatntlvv lavnu:Jtl 7111ttlni LF,u1i'l t'r: tl0 te{i r.1'1L:

i - deJ .;.," .
[nia{m:?Ai[n:1vr,t lriyt'l Chemistry Anatyzei UAv lmmunology Anaiyzer q{ tt5t !1,0o lrl luiiit: aij l.i

w A , i -id r*
tlj1tn:onuarvu?ufl?un [nt0{to[9!:.fi111of.,[o

2.9.2 a1il15016olsiarYu1:-j:un:l Samote manaqement (Cobas lT30C0) rfio",.:irrliaul'ler:?t"1.1j

r{rnr: Sorting, Atiquoting, Tracting uas Aichiving

,i-;
2.9-3 ff1!'llrtBotltarnute:an{io[sltu!a2au1{ttuuafllittfi(Pre-Anal.yticai svstem)ttiaiufrrodr'l

e!izaleiTou or: {

altl.]'l afle I

,.1 1,1 ynil ll}v -
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nflJtlnudvul:01mt nh 7/4

fl lt[] NSN

P/N

GPSC

furullll GFMIS

lDflAE riru l druru !1'lli:u!'tfu :raritnudo/
,ixa$qmiru

drutr

ttar?

ara6.:

$lr'Illl.t0

111r1

tiovu'la

,:'tn't:lLl 11fr1

nErulU

ir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6550357570175

6550357 57 031 5

6550357570105

6550357 57037 6

6s50357 570023

655035157 0024

6550357570025

6550357 570151

6550357 570533

6550357 570360

01025877

01032673

01032701

01033939

0103292'l

01032923

01032780

o1022661

01033653

01032805

drurar:n GLUCOSE

[800 lxdri ,/ ttnn]

riruu:rs UREAL

[500 rx# / sm]

iruir:1s CREAININE

[250 rx# / $rta]

Jrrnn, :s LlRlC ACID

[4OO Hari / uyin]

rirrrn:m S@T ( ASD

[500 !vr6r{ / llnn]

rirgra:rr SGPT ( ALTI

[500 fl3lri / llrln]

fru1n:in ALP

[4OO rxf,d / um]

riruro:ro CHOLESTEROL

[400 rrrad / ura]

JMn:1n TRIGLYCERIDE

[250 wr6ri / Itnn]

Jrulrrx HDVCHOLESTEROL

[200 ffad / um]

PG

PG

PG

PG

PG

PG

PG

PG

PG

PG

10.00

25.00

30.00

2s.00

20.00

20.00

20.00

30.00

60.00

35.00

3,424.00

3,210.00

2,140.00

3,852,00

4,815.00

4,815.00

3,8s2.00

3,852.00

2,407.50

6,74r.@

y,240.00

80,250.00

64,200.00

96.300.00

96,300.00

96,300.00

77,0.10.00

11s,560.00

144,450,00

235,935.00

3,424.@

3,210.00

2.140,00

3,852.00

4,815.00

4,815.00

3,8s2.00

3,852.00

2,407.50

6,741.00

6l

61

61

61

61

61

61

61

61

ot

lul,rdod roe/or

ldrdod tovot

ld.:dod tovot

hi.rdod tos/at

luiidsi toa/ot

fuildoi roazor

drdod rovot

,lodud toazot

dodod tovot

\0u61

:ruat rEa;:rarnar.:riarldtooqriidlihnr:fi r{o t :drfl ez
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