
ประกาศกรมแพทยทหารอากาศ

เรื่อง ประกวดราคาซ้ือชุดตรวจสารเสพติด จํานวน ๒ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 กรมแพทยทหารอากาศ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จํานวน ๒ รายการ

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๘๓๓,๐๘๒.๐๐ บาท (แปดแสนสามหม่ืนสามพันแปดสิบสองบาทถวน) ตามรายการ ดังน้ี

 

๑.  METHAMPHETAMINE URINE

TEST DEVICE

จํานวน ๔๐,๔๕๘  TE

๒.  MARIJUANA (THC) URINE TEST

DEVICE

จํานวน ๓๙,๐๘๐   TE

 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมแพทยทหารอากาศ

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น



                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๙

มีนาคม ๒๕๖๔ 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

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

กรมแพทยทหารอากาศ ผานทางอีเมล admin_medical@rtaf.mi.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ภายในวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยกรมแพทยทหารอากาศจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต

www.medical.rtaf.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

 

(พลอากาศโทธนวิตต สกุลแสงประภา)

เจากรมแพทยทหารอากาศ

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ในการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อ ชุดตรวจสารเสพติด จ านวน ๒ รายการ  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                        

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                 ๙๑๒,๖๒๐                                        บาท 

๔. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่               ๑๒ ม.ค.๖๔                           .                                                  

รายการที่ ๑ เป็นเงิน       ๓๖๔,๑๒๒           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๙       บาท 

รายการที่ ๒ เป็นเงิน       ๔๖๘,๙๖๐           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๑๒       บาท 

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๕.๑ ราคาที่เคยจัดซื้อครัง้หลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ใบสัง่ซื้อเลขที่ ๕๑๕/๖๓  

ลงวันที่ ๘ ก.ย.๖๓ 

๕.๒ .................................................................................                                                               

๕.๓ ................................................................................. 

     ๖.  รายช่ือผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง  

           ๖.๑ น.ท.หญิง อัคค์ชัญญา  ไชยปัญญา                                                                          . 

           ๖.๒ น.ต.หญิง อุทุมพร  หมื่นสกล                                                                                  . 

           ๖.๓ ร.ท.ธนกรณ์  บูรณะเดชานนท์                                                                          . 

 
 

 
 

 

 

 

 



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๓๘/๖๔

การซื้อชุดตรวจสารเสพติด จํานวน ๒ รายการ

ตามประกาศ กรมแพทยทหารอากาศ

ลงวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
 
                  กรมแพทยทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

 

๑.  METHAMPHETAMINE URINE

TEST DEVICE

จํานวน ๔๐,๔๕๘  TE

๒.  MARIJUANA (THC) URINE TEST

DEVICE

จํานวน ๓๙,๐๘๐  TE

 
พัสดุท่ีจะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะของชุดตรวจสารเสพติด จํานวน ๔ หนา

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายท่ัวไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

                          ๑.๗     เง่ือนไขการทดสอบ ชุดทดสอบสารเสพติดในปสสาวะ จํานวน ๓ หนา

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

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


                          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

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว



ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   หนังสือรับรองอายุการใชงานไมนอยกวา ๒ ป นับจากวันสงของใหคณะ

กรรมการตรวจรับเวชภัณฑ

                                           (๔.๒)   หนังสือรับรองยินดีใหแลกเปล่ียนกอนหมดอายุ ๖ เดือน หรือเมื่อเปลี่ยน

สภาพกอนหมดอายุ (ในจํานวนเทากัน)

                                           (๔.๓)   ใบแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต หรือใบแตงตั้งผูแทนจําหนาย

ในประเทศ

                                           (๔.๔)   หนังสือรับรองคุณภาพการผลิต

                                           (๔.๕)   ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย หรือใบจดทะเบียน

สถานประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย ท่ีออกโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

                                           (๔.๖)   ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย หรือใบอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยที่

ออกใหโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ท้ังนี้ 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)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

                                           (๓.๑)   คุณลักษณะของชุดตรวจสารเสพติด

                                           (๓.๒)   เง่ือนไขการทดสอบ ชุดทดสอบสารเสพติดในปสสาวะ

                                           (๓.๓)   แบบฟอรม ยี่หอ รุน ผลิตภัณฑ ประเทศ

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ 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)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 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

ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ กองเวชบริภัณฑ กรมแพทยทหารอากาศ

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุด

ตรวจสารเสพติด จํานวน ๒ รายการ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อ

ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน รายการละ ๒๕ TEST และ/

หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ี กรม กําหนด โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี)

กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารท่ีจัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ

๑.๖(๒) เพ่ือใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.

 ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ แผนกจัดหา กองเวชบริภัณฑ กรมแพทยทหารอากาศ

                ท้ังน้ี กรมจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใช

แลว กรมจะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ

                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔  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 กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา 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 เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของ กรม

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 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

ราคาตอรายการ

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ



เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีกรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรม มีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๖     กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวม

ท้ังกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ

เสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายน้ัน ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม



กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา 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 นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคา

ส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบส่ิงของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาส่ิงของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ



ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป      นับถัดจากวันท่ี กรม ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี

ดังเดิมภายใน - วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทานั้น

                          ๑๐.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น 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 เพ่ิมเติม

                          ๑๐.๖   กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคา

เสียหายใดๆ จากกรมไมได

                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่

จะทําการจัดซื้อครั้งน้ีตอไป



                                   (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

 ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
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(THC Rapid Test Kit)

o, qrud'nuilvlo?r1u

o.o ?"nqil:valrilunr:l{.:ru rfluqon:?04l:rflv{or'otfinrYrgtt frHC( ad- tetrahydrocannabinot)

metabotitel tfilqrunrntfir,prrn:ol ts.r."ning Test) uuu:ror5r qnm:ron-dnuruvrflunduyroraou
(Cassette)

o.to qrudnuzuvlumr.:runfi n

o.b.o rflunr:n:totnul{ua'nnr:EuryIuln:rirTnn:rr'{$ln (lmmunochromatographic fusy)

uuu Competitive binding :yu'jrl drug protein conjugate fi'l drug Inust"rodrlrfJuflaarav

o.b.b qno:rofinr:l{ CotO conjugate druiunr:rfinunlfflunr:rnfla!
o.b.sn o'rodtl'lunr:moraoutfluflaarrvl{iliurn: m - d}lurrro{ilaofliluorYrodr.:du::o

1uqnuna0u
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o.b.d qorn:rnfiu,nun?uqlJ (Controt tine) rdonruqilqfunrvrrownuiloaou

o.b.b lorn:':orfiuinurtpiitu Iprurfir.rinurvr'qrura4fi b - cno olnrrrarduaoufi.:iuulnorqt

o.b.sJ qnn:rofirirtnrur{n'of,u,{au?n (cut off)rvirrYu ao urlunil/fiaf,fim: nrurJ:unro
nrucn::unt:flolriuuavrJ:ruil:uarrau6o rCo':rirrauonadnrnruri iEnr: uavrioul$nr:fl:routo
vr n a o u'j rr.1 n n a rai o n { l q a natrr fi a r : ran 6 or o glu ir.: n r u ra3 ohj n. n. bacsn

o.b.d qnn:rofiatanr:dnurrirnrruhuavnrrusirrflrvuJiuurfiuurYui6lrn:g1u GCIMS
S dr x o rf rri t y
t n u }] n 1 n? 1il [t ua v nr tu s] r rn t c Lil 9{r n i r 5 o u a v c<5',

o.b.c( rirrnrur{nr:il:vffiun':rugnoio.:'uo.rnr:cjruarau?nuauHaau loruqounaouosfr'or
6t-t1..JvAudc|-vqctuyu14
luilan1:vlelflOuvlnnn0{ wOmnaouilaarrvfrnil5urrufrgtrluflaarav :vdlnrrur{ntu lrnniru5o
rvir ri'u io aay do t o{ri1 rnruripYrriuar aur n (cut off)

o.m qrua'nurucfi'rhJ

o. 6n. o r{tuq nrh u r dti o grJn fo u sr a'u m n a o u tfi nl{n #r 16 u :
o. n. b n a' o.: u : :1 q n m fl a ou fi ro n ar : rir fi'u nr :tdqfl n :r o

o.6n.6n m#uurraouu::qtura.rri:ous{ nfola.l:qo'orludu o lnyrndau/ o r0{
o.n.d finr:n'orrrtiu:JvaoolluFr (disposabl.e dropper) tu4ntolra.:tnnt:iloaou
o.m.d qovroaouuriavqofio'nu:do (THC) lnudnu:f,siournnsirlo'tnf,roln#uyeaou rran{

odxilorrou
d--C--.---9-Jy-t.oa

o.en.b :Jn1::c1it0ton:?a ?uvUnO1u :unr:atdo to{rudn rirrnzunn'ntur{au?n (cut off)
:rufi':grJnrnuan':iBnr:1{.rT u uavnr:urJaeJanl:yroaouotj'r,r{otouuuto{ru:t1firudtor4nto.:qFr

Fr:?t
Jro.d t.t0uhJtay{1s

o.d. o o r q nr:l{lru ru iuiiw ou*':vqt{uurarir nd o.:hirio u n.j r t a ro'ou

o.d.ro r{Juar 6 n riruddlpiiu : o.r nrunln t, Ma rk (rVD) 6.: rtjuur q :r1ua1 na

o. d. sn I:.: *u{ar 6 qtd'iu,u o q *n rn nr : ar d n,r+;.,fi ; ;;; J ; omddd d.r rfl u
il10:51UA1nA

o.d.d qrfindrur{fin1:nr?aqrunrvr lorufflun.]uqiln1:er6n (eC Lot) 4n Lot n1:rresl

รายละเอียดคุณลักษณะชุดตรวจสารเสพติด แนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อ

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่ ๓๘/๖๔ จํานวน ๔ หนา
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b.m.o rona'Dl,raouanr:6nurnIu1'l

b.6n.b ronAltUAoNaranr:fl nryrrirn?'t d'trfl 1v

b.m.m !0fifl 1lrldolarant:fl nurntrrJn{anlrwo{fftyt06ou

b.m.d tonfl ltr iuurfi uuaranr:tf,qoilqaou'iui6!1m:grudul (riri)

b.d tuuarafl nfu9ln't{u:vrvrrl

b.d.o rona'r:uaornr:liusiuyruri1l/lrjru n'luiu:olrflu{uvruo'rr,rrjruorn{il60r

to.<.U rarirdoiu:o{nr:rreJorn :c lylqrifl an (Certifi cated of Free Sate)
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qrudnusucto{qin:?06.tT16rerrilauryruouu{nriu (Methamphetamlne)

(Methamphetamine Rapid Test Kit)

o. qfua"nufuutoY{1v
4-o.o ?oqurva,tn [un1: Lt{1u nlulo0:?0a.Drandqtno Methamphetamine uav Metabotite

to.! Methamphetamine rtlnrunrntilon:ron:o.l (Screening Test) uuu:rq15? 1oo:roia-nuruv
!fl u0a'ufl oaou (Ca ssette)

o.b qrudnuru4uur.lryrRiR

o.b.o rflunr:or:rolaral{ua"nnr:olXlu1n:lriorn:rrif,n (lmmunochromatographic fusy)
ulJU Competitive binding :vu'jr.: drug protein conjugate riu drug lourYrodr.:riluflaarrv

o.b.b qonr?nifl r:lt Cotd conjugate dta:"unr:rhououf,tunr:unaou

o.b.m firodrflunr:uoaourfluf,aatv ltlilrn: m - d uol,o{ aoor,ruofr.lodrldu::1
1uto naou

o.b.d a'rr,l't:neiluilanr:yroaouloisiruol!a'r nrulunarhirfiu c urfi
o.b.d qon:2oiiuount!qr (Contro[ l,ine) rdonruqlqfun,]irrjo{un! oao!
o.b.b qoer:?o!fiufnur1d'.iru lot^fiuinurdqru nfi b - mo o.:fl1trarfiuaau6.liuralnoru

o.b.ri !grn:? nirirrnrudo"oduilnu? n (cut ofl rvir rYu o,ooo urlunil/iaadn: nru,)!:rnrfln:uyt:?{4161:ua! riol lorotaoua.t: rarfioulyluoxrv{nrfiuluflaarrv !:vnrnlu:rr6o
o'Ul!nts1 Yt.fl.bdd6(

o.b.d !on:?ofiatanr:f,nurrirnrrrihuavRrurirryrrvuJiulrfiuur{ui6lror:gru GC,/MS

Ioufi rirnruhuavnruo'rrurslrisirn'ir iouac o(",

o.b.x rirrnrurinr:rJ:vfiunruqnfrolrolnr:ejruarau,lnuacaan! lnuqrrtoaouovoio.r
) - .J .r .,t.,- , d? ql a n1:vloa0uvl0no0'l tlJ0719160l-Jrlaal?vvl!!5!'trutlyuolry{orriluluilaar?c:cal'unrruttri?u

urn n'iruio ryirriuiauac do rolrirrnrur{oYo?u au?n (cut off)

o.m Rrua"nuruci'ilrJ

o. r. o rfl uq nu:r u r dr ri o grJniol o aTuvr o a ol rfr nlda i.r G u r
o.sn.bndow::ltoroaaul'ronar:rirn'unr:1{qon:ro

o.*., ndufl oaour::o1uto.rrl1:o uri xiolar:osrnrriltlu o qoyr06o!/o {o{
o.m.d !nr:{orn5uu aoouuet (disposabte dropper) lurlnto,uoiqnnltyln6ou
o.m.d qo oaouuoiavqofidnu:da (tMfD louo"nu:dsiolunnsir.:orndto{oanfloao! uao.l

o drrt'orrou

o.*.u inr::vtdoroo:?0 rnrauoorq !lnr:adn dofiar6o rirrnrurin'odul.iaurn (cut off)
r?ll n.r:un ifl u,anri6nr:lfrru uacnt: uuar.r a nt:iloaouod,r.tdn !auuuto.iurranj ritroruntor
qnnT?a

".< tiouluroyrrv

o.d.o orq nr:ltlrl ru iuciluouvrr:vuJ{uuurirnrio.:lririotrn.jr b< r6ou
o.<.b rfl unf; orniruridtdiu:olqrunu CE Ma rk (lvD) 6.: rf, ulrn:gruar na

o.<., I:wruptaf,olff:"u:0.:orunryrnr:H6flrnio.riouilvrd tso or<<a d.:lflulror:oruarna
r.<.< a,AflrY;dfinr:o:.loRrunrr lou harunlnr:Hdo (eC Lot) fln Lot nr:ar6st
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.c,ro.d rlJuHamn ?ln'tn!SvtytPt
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or.o fr1Tfi114ufi qfudnufuv[0yt''rv.tJo.iqnylqaau

o.o.o riruunnr:yrfifi auttav{odd{

o. o. o. o tfl uq o u n a o u dtaYu n :m a 1 : r a fl fi nlufl aa r r r dt{t,t dn n ", rafi dx riul vr u rtt

In erorCfatJfr fiTurnr:ueisd (com petitive bindin g imm unoassay)
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รายละเอียดเงื่อนไขการทดสอบ แนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อ

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่ ๓๘/๖๔ จํานวน ๓ หนา



o.o.d tnru'c{nr:ftnglrilnr rulruav nru,ittvt't v r{t au tfr uu GCIMS 6td

or.o.c( tnru*{nr:!:vtfiunr otnr:dtur,rau? fl ttautiaau

JJ
o. 6).610 : s!{OA1lvlO1Ail1:U n?Un1:UnAOU Uav :vd'Unf f Ur{u {udlrj fi T tr,itfi sr ar a a x riu q n

ila60u

o.o.oo tJ10l:51U:UUUqrUn11Inl:Alfi n

o.o-oo.o yrvrnaoutriiuso{qilnm CE Mark (lVD)

a e Y' "totldiulllrt:g1u lSo omdddo.o.otor'b UiUTry'{Afl I

o.o.ob arqnr:l&r, * irdrioxoud:rr11{drarirncioililrjaun'j'1 u< tfi ou

o.@.o6n nlin?uqilErun1flto{lFlroaouflaonrixtrart{{ru fro {'ttarjrunvdolouuou

rujduurarmnasut,T ,n.nrd,rn,lnnrlirld{ufr:nud, qnmoraoufif,rgrar riouiumaro'rqnr:ldtru
' ! 

JJ v
o.[g t8nfi1:YlLnU?'tOtl

o.b.o urilf, oiu:o{suuuEruRl?In1:t{An

o.b.b Lonal:saa{d:viu6nrnto{lelvlnaau tduri

o'ls.b.o tOnf, lTuAo{atanl:fr nurnrul:

or.b.b.b tana15tt6fl nolanr:fi nurrirn:ru'irturc

o.b.b'm tonal:uan{ruanr:finurn?1iln{an1flt0{qnmnaou .

o.b.b.d to nar: rrjiot tfi uur.ra nr:ldqnvrnaatr fruiEurn:grudu 1 tfirfi )

o.b.6n n:fidr{JuNf,qrYrur{'trolsirEd:Ytiln {t ,ufiot*an{ton61: tuiu:olnr:rflu{uvru

,irurir utrn{ruf, m uaurarhf, aiu:olnr:tr uarn{Hdn

:':tlunuf,aa1'l
sfintarar:mnfio

urlu
a,AaA

n5il/ilaaaF):{$n o,oootv'lsirfiu mines)

enoo utluniu/frafifrn:leiuri ral:6u uai$lu
eo urlunYrr/frafifim:

nrluliriytrsnrrrtlrtf,n$ocar:tavlfin
iouav x"vioaav *"1mfluautv'lflrfiu (Metham nes)

iouac *",ioclau .(n{
LOflfi

uv I

Ln[rn rsl:0u :io{$lu uavilu
toaav .<"1iooav aov

1

nr:aruzuan1:flnao!tf,nqacar:mufio
r4tvy

urnniru5otYtttlu:oaas do

0fiarautn ) o,bdo urluniu/fi466n:)

aa! < e,/do urlunilZfinfrf,m:)
6V
(LYat

n{xmuuoutv'lnrfiu

(Methamphetamines)

ur nn'jruto tvirriuisaas co
(Lfiaraurn ) cnsld urlunYrr/fraiff rr:)

u < teted urlun*r/fi46fin:)0#sraa

ndutotlrogli{ lduri ral:6u loiflu
t

J,
uavr.lu

tAtUU

urnn'iruSoiYirfluSouav co

(lvirlatrn > um u't1unYu/fi4f,f,n:)

u < nd urlunYu/fiafi6m:)0fraraa

n{urirgtt



ro n a'l : u,uu ei'o,: fi {oryn ua s uff o d :.r u a v 16 er orki'g n si'o.r n :u d,: u rft d
, v4 vto.o il[{doiu:olqrunrunr:r.16n
lo'te :1u{1unr:finurntrrJn{artltluo.:r.r6nfirur{qnflaaou ovd'or:vr;dru?uqoilnaouuav!u*fin

dldanur iEnr:vrnaou qrur,t4fidilnaau ,rrr,ro..,draaou FnllJn'lrn..,rrroru n.r,i..,ru,orqnr:1d
.:1u ttac n1:rfi uinu.rqormnaou

tE. m lu iu : o.: nr: rfl u{umuit'ruilr u o r n{ar fi m

b.d ronal:iu:ornr:truor nH,.ra9t
t,

*.t riruunhifitrarilqounaou tdovrnaouqzudnuruymrrrmnfiniiruruotjr.:riau bd qer
m.b riruunnrrrrorrqru#nurusurr,roiu drdrro;;sr-radr{flaarrrdhifiar:ranfi, uav

d'roajrsdfiat:taflsl'fl:vFl-unrrur{ldu urnndtaiotyirrYuiauac do tosrirrnuryio-o?uarau.:n (cut off)
*'* 

.{lqflmoraoulrdru?u b qn rdourdrnr:unaoudrodrrrJaar:vdtrifiar:uanfio * !CI rfrusl"rodr':dfiar:tau6n:vrYunrutdu'ilu urnn'iruEorvirrYuiouav do torrirrnrur{ryrrf,uaraurn
(cut off) en trrTprunr:eirurirarau.ln uasFirr{aau elid

6n. 6n. o yn f, ou fiurr-l o dru] aa rrvdtrjfi ar : ran6 n (Ne gative u rine) en n#.:
r n rudn r :il : g fi uiJ a ro il oa 0u Q v d'o.rtri'ar a a u rg n o {o 6{ o v ajru rn ruq{

en.cn.ls uoraoun-ud'todrtflaarr,dfiaI:tanfipr (positive urine) :vrr-un?1lrr,iludu
lrnn'iruiorvirn-uiouav do rarrirrnzur{d'oiuarauan (cut off) cn n#,:

.. rnrudnr:il:vfiuna gflvrflerounud'o.rtfiHau.:nrlnoio d.rovajrurnrur{
rYun ouyr' ., n r:r l:v fi uara

n r :il : s rfi u,.r a q fl yl o a o u o v piolfi o r : ru r fl ru rir rlu dld
<.o rfluqnvrflaoudfiqzua'nuruvriJuhJflrilvlrfiruun uaufironal:ufln.r qnriorn:uti:u
d. b al a n l :u fl a ou q zudnufuv yl l.: rfl nfi n g nd'0.:n ru rn ruyf n r : d : s fi ud fir uu et

d.cn lJl'lFtltyIlvALt

d'o':finl:{lWrvroraoutfiom:?oaouqrua'nuruvyr-:rvrnfrnrfrdnnf.: rfroiridulor'rtounaoudr:ro
e1 G .__e^.-----] _i_- .h, ,-"--.^-_;;"''-"'"''i q !,:ulrqilailueln:{el1}Jrl1n:grufrriruun uavfiqrunrnfftrjunnrirrrYuqofirilunltilnaau [ur1unounl:u&
oinfr o n ruc n::lJ n1:m :.loiu nr:rJfr ii6ri'ld

d'o el:?oaou0arnar6nfirud$nvlnaou 'jr:vqtfinar:ravrfiovrtsr:ro rirrnrur{fr'rrf,uataurn.jr
l/att

gnnotu5ohJ uavqnmoaourlnlunr:arfind'o.rfio, qnr:tdlrutfirrtrn.ir 6< r6ou rjuorniun:roiu
a.b {uqorvrnaourlniunr:ru6n uavilnaouqzudnuruvur.rrvrnfinr3r rdurdurflu ,ffurord ,

drrurqnd'o.r

u.o.rar!.: Or
(rYuBnr iinruto:q,u)

flo.nril.no.
G *.u.bsr


	จริงประกาศเชิญชวน
	ราคากลาง 038-64 b.
	จริงเอกสารประกวดราคา
	คุณลักษณะ 38-64 B
	เงื่อนไขการทดสอบ 38-64 B

