
ประกาศกรมแพทยทหารอากาศ

เรื่อง ประกวดราคาซ้ือนํ้ายา จํานวน ๒๙ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 กรมแพทยทหารอากาศ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อนํ้ายา จํานวน ๒๙ รายการ ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑,๙๙๔,๔๘๐.๐๐ บาท (หน่ึงลานเกาแสนเกาหม่ืนสี่พันสี่รอยแปดสิบบาทถวน) ตามรายการ ดังน้ี

  ๑.  น้ํายาตรวจ GLUCOSE จํานวน ๑๒   PG

๒.  น้ํายาตรวจ UREAL จํานวน ๔๐   PG

๓. นํ้ายาตรวจ CREATININE จํานวน ๕๐   PG

๔.  น้ํายาตรวจ URIC ACID จํานวน ๕๐   PG

๕.  น้ํายาตรวจ SGOT (AST) จํานวน ๓๑   PG

๖.  น้ํายาตรวจ SGPT (ALT) จํานวน ๓๑   PG

๗.  น้ํายาตรวจ ALP จํานวน ๓๔   PG

๘.  น้ํายาตรวจ CHOLESTEROL จํานวน ๔๐   PG

๙.  น้ํายาตรวจ TRIGLYCERIDE จํานวน ๔๐   PG

๑๐.  น้ํายาตรวจ

HDL/CHOLESTEROL

จํานวน ๕๔   PG

๑๑.  น้ํายาตรวจ LDL-

CHOLESTEROL

จํานวน ๑๔   PG

๑๒.  น้ํายาตรวจ CKL จํานวน ๘   PG

๑๓. น้ํายาตรวจ HBA1C จํานวน ๖   PG

๑๔. น้ํายาตรวจ ALB-T (URINE) จํานวน ๒   PG

๑๕.  น้ํายาสําหรับการปรับตั้งคาการ

ตรวจสารเคมีท่ัวไป

จํานวน ๒   PG

๑๖.  น้ํายาสําหรับการปรับตั้งคาการ

ตรวจไขมัน

จํานวน ๒   PG

๑๗. น้ํายาควบคุมคุณภาพชวงปกติ

(PRECICONTROL

CLINCHEM,MULTI 1)

จํานวน ๑   PG

๑๘. น้ํายาควบคุมคุณภาพชวงผิด

ปกติ(PRECICONTROL

CLINCHEM,MULTI 2)

จํานวน ๑   PG



๑๙.น้ํายาสําหรับการปรับตั้งคาการ

ตรวจ HBA1C

จํานวน ๒   PG

๒๐. น้ํายาควบคุมคุณภาพ ชวงปกติ

สําหรับการตรวจ HBA1C

(PRECICONTROL HBA1C NORM)

จํานวน ๒   PG

๒๑. น้ํายาควบคุมคุณภาพ ชวงผิดปกติ

สําหรับการตรวจ HBA1C

(PRECICONTROL HBA1C PATH)

จํานวน ๒   PG

๒๒.  น้ํายาสําหรับการปรับการตั้งคา

การตรวจโปรตีนในปสสาวะ

จํานวน ๒   PG

๒๓.  น้ํายาควบคุมคุณภาพชวงปกติ

สําหรับการตรวจโปรตีนในปสสาวะ

(PRECINORM PUC)

จํานวน ๒   PG

๒๔.น้ํายาควบคุมคุณภาพชวงผิดปกติ

สําหรับการตรวจโปรตีนในปสสาวะ

(PRECIPATH PUC)

จํานวน ๒   PG

๒๕. น้ํายาฮีโมไลซิ่งสําหรับการตรวจ

HBA1C

จํานวน ๒   PG

๒๖. น้ํายา NaOH สําหรับลางคิว

เวต(NaOH-D (Cassette))

จํานวน ๖๐   PG

๒๗.  น้ํายา SMS สําหรับลางชนิด

พิเศษ

จํานวน ๔  PG

๒๘. น้ํายา NaOH-D สําหรับลางคิว

เวต (NaOH-D/BASIC WASH)

จํานวน ๒๐   PG

๒๙.  คิวเวตสําหรับการตรวจหาสาร

เคมีในเลือด (Reaction cell set)

จํานวน ๒   PG

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู



จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมแพทยทหารอากาศ

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๒

มิถุนายน 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

 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

 

(พลอากาศโทธนวิตต สกุลแสงประภา)

เจากรมแพทยทหารอากาศ

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซื้อ น้้ายา จ้านวน ๒๙ รายการ  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                        

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                 ๑,๙๙๔,๕๓๓.๕๐                                        บาท 

๔. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่               ๑๑ มี.ค.๖๔                           .                                                  

รายการที่ ๑ เป็นเงิน         ๔๑,๐๘๘           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๓,๔๒๔       บาท 

รายการที่ ๒ เป็นเงิน       ๑๒๘,๔๐๐           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๓,๒๑๐       บาท 

รายการที่ ๓ เป็นเงิน       ๑๐๗,๐๐๐           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๒,๑๔๐       บาท 

รายการที่ ๔ เป็นเงิน       ๑๙๒,๖๐๐           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๓,๘๕๒       บาท 

รายการที่ ๕ เป็นเงิน       ๑๔๙,๒๖๕           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๔,๘๑๕       บาท 

รายการที่ ๖ เป็นเงิน       ๑๔๙,๒๖๕           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๔,๘๑๕       บาท 

รายการที่ ๗ เป็นเงิน       ๑๓๐,๙๖๘           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๓,๘๕๒       บาท 

รายการที่ ๘ เป็นเงิน       ๑๕๔,๐๘๐           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๓,๘๕๒       บาท 

รายการที่ ๙ เป็นเงิน         ๙๖,๓๐๐           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๒,๔๐๗.๕๐  บาท 

รายการที่ ๑๐ เป็นเงิน     ๓๖๔,๐๑๔           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๖,๗๔๑       บาท 

รายการที่ ๑๑ เป็นเงิน       ๕๙,๙๒๐           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๔,๒๘๐       บาท 

รายการที่ ๑๒ เป็นเงิน       ๔๔,๕๑๒           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๕,๕๖๔       บาท 

รายการที่ ๑๓ เป็นเงิน       ๙๖,๓๐๐           บาท   ราคาต่อหน่วย    ๑๖,๐๕๐       บาท 

รายการที่ ๑๔ เป็นเงิน       ๑๔,๑๒๔           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๗,๐๖๒       บาท 

รายการที่ ๑๕ เป็นเงิน       ๑๐,๐๕๘           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๕,๐๒๙       บาท 

รายการที่ ๑๖ เป็นเงิน         ๗,๐๖๒           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๓,๕๓๑       บาท 

รายการที่ ๑๗ เป็นเงิน       ๒๑,๔๐๐           บาท   ราคาต่อหน่วย    ๒๑,๔๐๐       บาท 

รายการที่ ๑๘ เป็นเงิน       ๒๑,๔๐๐           บาท   ราคาต่อหน่วย    ๒๑,๔๐๐       บาท 

รายการที่ ๑๙ เป็นเงิน         ๓,๔๒๔           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๑,๗๑๒       บาท 

รายการที่ ๒๐ เป็นเงิน       ๑๓,๙๑๐           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๖,๙๕๕       บาท 

รายการที่ ๒๑ เป็นเงิน       ๑๓,๙๑๐           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๖,๙๕๕       บาท 

รายการที่ ๒๒ เป็นเงิน       ๑๐,๗๐๐           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๕,๓๕๐       บาท 



แบบ บก.๐๖ 

รายการที่ ๒๓ เป็นเงิน         ๑๐,๗๐๐           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๕,๓๕๐       บาท 

รายการที่ ๒๔ เป็นเงิน         ๑๐,๗๐๐           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๕,๓๕๐       บาท 

รายการที่ ๒๕ เป็นเงิน           ๘,๕๖๐           บาท   ราคาต่อหน่วย      ๔,๒๘๐       บาท 

รายการที่ ๒๖ เป็นเงิน         ๓๒,๑๐๐           บาท   ราคาต่อหน่วย        ๕๓๕        บาท 

รายการที่ ๒๗ เป็นเงิน           ๒,๑๔๐           บาท   ราคาต่อหน่วย        ๕๓๕        บาท 

รายการที่ ๒๘ เป็นเงิน         ๑๔,๙๘๐           บาท   ราคาต่อหน่วย         ๗๔๙       บาท 

รายการที่ ๒๙ เป็นเงิน         ๘๕,๖๐๐           บาท   ราคาต่อหน่วย    ๔๒,๘๐๐       บาท 

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๕.๑ ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๕๐๘/๖๓  

ลงวันที่ ๒ ก.ย.๖๓ 

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

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

     ๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบก้าหนดราคากลาง  

           ๖.๑ น.อ.หญิง กัญญานาฏ  ทองอยู่                                                                          . 

           ๖.๒ น.ต.หญิง อภิรดี  อุลิศ                                                                                  . 

           ๖.๓ ร.ท.หญิง นาถนพิน  อาภาสุนันท์                                                                          . 

 



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๕๐/๖๔

การซื้อนํ้ายา จํานวน ๒๙ รายการ

ตามประกาศ กรมแพทยทหารอากาศ

ลงวันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

                  กรมแพทยทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

  ๑.  น้ํายาตรวจ GLUCOSE จํานวน ๑๒   PACK

๒.  น้ํายาตรวจ UREAL จํานวน ๔๐   PACK

๓.  น้ํายาตรวจ CREATININIE จํานวน ๕๐   PACK

๔.  น้ํายาตรวจ URIC ACID จํานวน ๕๐   PACK

๕.  น้ํายาตรวจ SGOT (AST) จํานวน ๓๑   PACK

๖.  น้ํายาตรวจ SGPT (ALT) จํานวน ๓๑   PACK

๗.  น้ํายาตรวจ ALP จํานวน ๓๔   PACK

๘.  น้ํายาตรวจ CHOLESTEROL จํานวน ๔๐   PACK

๙.  น้ํายาตรวจ TRIGLYCERIDE จํานวน ๔๐   PACK

๑๐.  น้ํายาตรวจ

HDL/CHOLESTEROL

จํานวน ๕๔   PACK

๑๑.  น้ํายาตรวจ LDL-CHOLESTEROL จํานวน ๑๔   PACK

๑๒.  น้ํายาตรวจ CKL จํานวน ๘   PACK

๑๓.  น้ํายาตรวจ HBA๑C จํานวน ๖   PACK

๑๔.  น้ํายาตรวจ ALB-T (URINE) จํานวน ๒   PACK

๑๕.  น้ํายาสําหรับการปรับตั้งคาการ

ตรวจสารเคมีทั่วไป

จํานวน ๒   PACK

๑๖.  น้ํายาสําหรับการปรับตั้งคาการ

ตรวจไขมัน

จํานวน ๒   PACK

๑๗.  น้ํายาควบคุมคุณภาพชวง

ปกติ(PRECICONTROL

CLINCHEM,MULTI ๑)

จํานวน ๑   PACK

๑๘.  น้ํายาควบคุมคุณภาพชวงผิด

ปกติ(PRECICONTROL

จํานวน ๑   PACK



CLINCHEM,MULTI ๒)

๑๙.  น้ํายาสําหรับการปรับการตั้งคา

การตรวจHBA๑C

จํานวน ๒   PACK

๒๐.  น้ํายาควบคุมคุณภาพ ชวงปกติ

สําหรับการตรวจ HBA๑C

(PRECICONTROL HBA๑C NORM)

จํานวน ๒   PACK

๒๑.  น้ํายาควบคุมคุณภาพ ชวงผิดปกติ

สําหรับการตรวจ HBA๑C

(PRECICONTROL HBA๑C PATH)

จํานวน ๒   PACK

๒๒.  น้ํายาสําหรับการปรับการตั้งคา

การตรวจโปรตีนในปสสาวะ

จํานวน ๒   PACK

๒๓.  น้ํายาควบคุมคุณภาพชวงปกติ

สําหรับการตรวจโปรตีนในปสสาวะ

(PRECINORM PUC)

จํานวน ๒   PACK

๒๔.  น้ํายาควบคุมคุณภาพชวงผิดปกติ

สําหรับการตรวจโปรตีนในปสสาวะ

(PRECINORM PUC)

จํานวน ๒   PACK

๒๕.  น้ํายาฮีโมไลซิ่งสําหรับการตรวจ

HBA๑C

จํานวน ๒   PACK

๒๖.  น้ํายา NAOH สําหรับลางคิว

เวต(NAOH-D (Cassette)

จํานวน ๖๐   PACK

๒๗.  น้ํายา SMS สําหรับลางชนิดพิเศษ จํานวน ๔   PACK

๒๘.  น้ํายา NAOH-D สําหรับลางคิวเวต

(NAOH-D/BASIC WASH)

จํานวน ๒๐   PACK

๒๙.  คิวเวตสําหรับการตรวจหาสารเคมี

ในเลือด (Reaction cell set)

จํานวน ๒   PACK

พัสดุท่ีจะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา
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                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                 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

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         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

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


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

กรรมการ ตรวจรับเวชภัณฑ

                                           (๔.๒)   หนังสือรับรองยินดีใหแลกเปล่ียนกอนหมดอายุ ๖ เดือน หรือเมื่อเปลี่ยน

สภาพกอนหมดอายุ (ในจํานวนที่เทากัน)

                                   (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 ผลิตภัณฑบริษัท ผลิตโดย ประเทศ

                                           (๓.๒)   สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) หรือ สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made in Thailand (ถามี)

                                   (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

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ กองเวชบริภัณฑ กรมแพทยทหารอากาศ

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุเปนไปตามสาระของสัญญาจะวื้อจะ

ขายที่ทางราชการกําหนดถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ นํ้ายา

จํานวน ๒๙ รายการ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการ

พิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ี กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือ

ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก กรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๘     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของ กรม



                          ๔.๙     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

ราคาตอรายการ

                          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)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม

                                   (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 หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                         ๕.๘     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอ

เสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียง

ลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ

๑๐ ท่ีจะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย

                        อน่ึง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ใหพิจารณาจากเอกสารสําเนาใบขึ้น

ทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เทานั้น

                        ๕.๙ หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ

นิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือ

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด

จางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว
 
                 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

ส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท



น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

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 ๑ ป      นับถัดจากวันที่ กรม ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี

ดังเดิมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินรายรับของสถานพยาบาล กองเวชศาสตร

ปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินรายรับของ

สถานพยาบาล กองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ แลวเทานั้น

                          ๑๐.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ



เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

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   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม

                          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

 ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
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*. rirurfi Stabitity oejrcfiou a drJotrr,i

<. rjrurfi Linearity o.ter-bd mg/dl. (Trrulrir6oorldldrn::o)
uooc

d. U1U1IJ?JU10U::1 doo lVldFt

Y , r-
u. drurartr:n[{ri'uunta{ Cobas c

4Z
d.51Uaulduqululet:?o sGoT (AST)

a,!
o. tflurirEJrvr0aauvl Aspatate Aminotransferase (ASD tu serum , ptasma lqg

u#nnr:nu IFCC ttuu pyridoxaL phosphate (pyp) activation
!a,

Io.ururtrjutilfr Liquid Ready to use

,.rlrurfi Stabitity odrtriou otcr d'Unr#
?o

<. dr urfi Linearity d-eioo u/L (lot utilr6oorrm'aodr{n:?o)
Zo

e. rirurfirulaur:l dlod rrari
u. druratrr:nl{rfurnio,l cobas c

oZ
b.:18avreiuou1u1el:?o sGPT (ALT)

o. t{lurirurflnaouu't ALT (Alanine Aminotransferase) lu Serum uio pl.asma yd'nn.l:

slril IFCC ulu pyridoxal phosphate (pyp) activation
od,

b. u'rulrlulJun Liquid Ready to usell

*. rirurfi Stabitity odrrrjou oto #rJorr,i
Vo

<. rjrurfi Linearity odrqjou d-e'rloo u/L (Tnutrjrdoortn'rodr{n:?a)
uoo

a. druu-.uulplu::a bord tyrariIvl

u. druraur:ntdrir:rrriol cobas c

eirrurnn6'or
,!

u.u.raf,.r pV r{
uu.zut:.n:il.t0.

hA/n.n./am



3

v o. i{Juri.rurvru,aouurdanrtariiloay,irrvra (Atkal.ine-Phosphotose)"Lu Serum, P[asma Tnu

ldva-nnr: Colorimetric assay/IFCC
Za,b. ilruru{Juqluot Liquid Ready to use

6n. rirurfi stabil.ity odrtriou a #rlrnv{
Y o .,. s rt '4 -l Id. rjrurfr Linearity d-o,lsroo u/L louhiri0ar{A{?i{rt:?0
Zo6d. U'lUllJtUrflUTI! doo LYtfiFl

Y q u-b. druraur:nL'frrYurntot cobas c

v
do

65fUauLduqil1u1a:?a c

-v
ol. rflurjrurvioffoul4'rnaar:ffrno:oatu Serum vio Pl.asma Tpruua'nnr: Enzymatic

Colorimetric method

Ilr. rjruru{Jutfrot Ready to use

3 o-
6n. rirurfr Stabil.ity odrrriou < #rJorrri

uo o.- .. s tr 'd o' ,

d.. rjrurfr Linearity en.db-doo mg/dL lprahiuioor.lfrreirn:ro
Yoid. U'lU'I:J?U1FlU55! doo tYldfl

'o q u-b. druraur:rL[{rYrrn6os Cobas

Ido
6(.:1UAUtOUAXJ1U19I:?O TRIGLYCERI DE

o. rflurlrurilnaouyl Triglyceride tu Serum u6o Ptasma lnuua-nnr: Enzymetic

Co[orimetric l\4ethod

te. rlrurrflutfio liquid Ready to use

6n. rhurfi stabitity odr.:fioa a #rJntf
uoo

d. rjr urfi Linea rity d.dd.-r*r.d. m g/dl. Go utilr6oorln':odxn:ro)
3od. rirurfirurquiia bdo rfldd'
X , u-b. drEJrar:rr:n ltinlurnBol Cobas c

drruron6'or

,.r.r6u pL' L-.
r,ru.zut:.n':!.n0.

Fld/n.njam

oZ
sr.:1uasrounu1u1a:?a ALP



4

v G)

dZ
oo.llUautoUaulUlelf?O HDL-CHOLESTEROL

ttjurir urvr qaouul H DL-C holesterol tu Serum, ptasma Tn u'[{r,td'nnr:

Homogeneous Enzymatic colorimetric test

te. rfiurrflutfior [iquid Ready to use

6n. rhurfi stabitity odrrriou oto #rJoti
Xo

d.. rjr u rfi Li nea rity en-otoo m g/dl 0o utlir6oorln':odxm:ro )
Yod. dTurficlurquria Looo rytffoi
! , u-b. druraur:nlririurnio.r Cobas c

o. r{lurirurilnaouul LDl-Chol.esterot'[u Serum, Plasma Toul{ila-nnr: Enzymatic

cotorimetric assay
"a d,te. u'lUltilutUn Liquid Ready to use

6n. rIarfi stabiLity odr.:rioa oto #tJnti
Zod. rir uril Linearity m.de.J-ddc( m g/dl 0nutrir6oorld':odrln:ro )
Zod. drurfrru'tptUitfl boo lytdri

99l

b. druraur:nt{n-urniol Cobas c

dZ
6''ls.:'ruaurAugdlu'tsti?o 6rnuoa (CKL'l

a'Ydit-cl. itludrErrilqfioul4'r r6uit:i Creatine Kinase Trrut{1a#nn1t Enzymatic/UV test
Vd,ab. urUlLilU%ufr Liquid ready to use

! , t u v, 66n. u'tU1Fl0.irJ Stabiiity 0r.jl.tuoU a a'rjnru

d. rhuielolfi Linearity ari-lo,coo U/L

Zod. drurilruiflu:5a boo r?ifie{

! q y-b. druraur:n[{ri'urnSol Cobas c, Cobas lntegra

iirrurnn6'or
r!

u.vr.rafir W t^--
uu.rut:.ntil.yro.

t{lo /n.a./um

aB
oo.51Uau[0Uoil1U1nl?a LDL-CHOLESTEROL



5

v

' 

o, *o. ttluriruruqaouill H BA1 c'Lu whol.e bl.ood lsrut{ua-nnr: Turbidimetric lnhibition

lmmunoassay (TlNlA) ilu{lurialuudrutol mmot/mot hemogtobin A1 c (IFCC) mc
o/o hemogtobin Atc (DCCT/NGSP)

. Y d, -tb. u1ulila?uu:un0url1{"1 fi.tLl

Ro Antibody reagent

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

(bovine serum) > o.d mglmL; detergent; stabitizers; preservatives

Rto Pol.yhapten reagent

MES buffer: o.olod mot/L; TRIS buffer: o.ood mot/l, pH b.b; HbAoc

potyhapten: > d pglmL; stabitizers; detergent; preservatives

Gn. r.rtr u t{l u ru u L i q u i d n ia ll{'td'vr-ufi hi fr'o d ;fu n ou n 1 : a c a r u dl u r

d. rhurfi stabil.ity ua-rornrflnt{u#:fiorqnr:t{rru16'1risilrn'ir roa iu rdorfiud b-d oc

Bod. u1u1tJ measuring range o.odb-o.bo mmoUl (o.sn-b.b g/dL)
lddb. U1U'llJqJU'lglUil! odo tYtd9l

! q y-
su. riruraur:n1{riurnio{ Automate ctinical chemistry anatyzer !u cobas c ld'

6,'d.:1 uaer6uof'ru1et:?o ALB-T (U rine)

druosaqo. luuululylplaouuloauxJ=ulu serum ,

lmmunoturbidi metric
Ya,

te. Ulultuutiln Liquid ready to use

m. rlrurfi stabitity kirioun.ir otE #rJnrr,i

d. U1U1}J Linearity en-Aoo mg/L

d. #ru,fiturnutto ooo rylddt
qvq d ' ia,b. arlr:nl{ri'uf,l;irm:':ofirtju urine, CSF 16'

Y o v-
G'r. drurar:Jr:n1{rTtrn6ol cobas c

Pl.asma
u .Y u

,ilaattu/ittraiur,rd'r Ioutdi6

airruransior
,U

u.vr.ra{r }-t- tF
14U.rJ{:.fnd.flO.

NIQ /n.a./aen



b

"Eriru:a:ufom:!ftd.r 
ri r n r : n 5? a d 1 r m

(Ca[ibrator FAS)

a' Z o u '- {' ' &q I z{

o. rtjudrul:trn:rru (Standard) eiruiunr:rJiuoTrritf,tffLunr:rr:rolqutnSo{Trnlls
us : 

"o-m1urTfi vrrs rnfr riruYl Roche lvlethods
a, Z Auv-

Lr. rtlurirurfrld'iunr:yrraollnu Roche Diagnostics Standardization Center ttasal:J'l:fl

a o u n aiutrJ a'r Refe re n ce sta n d a rd rfi o 6 u riu nn r il n n fro ct6's
A,Y

6n. ttluriruruuu Lyophilized Catibration Human Serum
a,Z.i

d.. rtlurjrurfrrJ:lfialnrfia HbSAg, HCV uas Hlv
uo d v vvA d d qY < o ud. ururaur:nrnu5f,)urLnnioruu4il lo-d a{fi1r{arflua 3J01qn1:[?J.l'lu0u6].in1uu9l?u

j
14 l.r el o 1 u n 1 :.r vr : v ulitir r rr fl (n : dfi u-rhi a v a r u )9t
'" - v d Mv crs f, a < - ib. ururuarqrnaualu[a']il01qoqLFtu1u d 15?[r.i{vr od-bd 0{fi1tflar{ua il:o te ?uvl

le-d o{fllrtarfiua v6o < d'rjnrrf d (-oalGroa) atnrtqatfiua
u
o

6'r. ?U'l9lU::{il1U1 olcrxen ml.
I

B"v.vA,xv
ob.XlltJ'i611?1lUfl15UlUsl{fl 1fl 15fl T?A ttilU

A,Yo. rtJudrurunfio!xnn:-qrulunr:n::o Lipid

b. llutptlt::a en x o ml.

qvl,
6n. ar:.rr:fl"hiL'tJufir:rrnittu'lunr:m:ro Lipid d'rur^lrurrirr,titurr6orirn:rvr,idmTuffivrx

tFl].lFtaun Hitachi, lr/odul.ar, ccbas c , cobas lntegra

o6,r.d1 ur n ru arJn fun'Iy'r tir.rri n 6

(PreciContro[ ClinChem Mutti t)

a, Y ia,o. utJurirurnruqilqtunrfl (Control Serum) fir-rirtorar:rix1 oqlutixr.lnfi (Norma[)
a J,uio fi rirarqfl ro{d't{l nfr (ruormaUPathological threshotd)

b. rflu Lyophilized fidurelfl Human Serum

6n. rir t,rila'cor nnual u ttd?ava'or qnr:lft ruhjrioun'jr oto drh{ fi od-tc]d o{fi 1 rfl a rdua
4 11 tv d a u tv

raSo'h"irioun'jr a iu fi t -a o{filr{aLdua raiokjriaun'jl ted iu fi (-oa)- (-bra) olfir
4

Ltnrc,ua
v

d. Uulfru:5{dl8't ieroxd XJfi
q

;i'rrurnn6'or
,U

u.vr.rafrr W
yu.rut:.n:il.vro.

flsln.n./uen

d
61 14 uu .j - S

allJ'r:flLtLonuLFt:o{om|Lura 1u Cobas c [Lau lntegra



4

oa.drurnrunununrvr dxfi orjnG

tP_reEiContro t C tin C fie

a,Y.jdq,o. rtluilrurnrrqilqflinlyl (Control Serum) vurrrrtatar:nr{6] oqLut?{r,taUna

(Pathologic)

.dtl.e. utJu Lyophilized fiv'uro1n Human Serum
X - v 4 qv

6n. drurua'rqrnavnruttd?avfiorunr:"ldrrukirioun'ir olo rirTl.i fi od-lod 0{fl1tflatfiufi

r,rtokifioun'ir a iu fi ir-a o{plrr{aLfiua vtohirioun'ir bd iu fi (-.4)- (-rea) otflr
d

rsjatfluff
v

d. ?JU'lflu:tr0illUl looxd X.Jfi.
I

d. 41il1:fl1d16'rilrn6oldrlTurifr iu Hitachi/A/odular, Cobas c rLau lntegra
9

Z"il,uY
oct.riT urailuiutJiufrtril nr:fl :ro H BAr c (CFAS H BAr c)

A,Zo. rtlurirarlrn:rlu"[unr:ilqaouul HBArc
,o

b. ttJu Lyophilized ca[ibrator based on Hemolyzed sheep Btood
v

6n. ?JU'lFl1l::AUlUl enxlo 3Jfl.

qvdt q u

d. aur:nLrlliluar:3.r1ri:qru"lunr:n:r0 HBArc rjrurarilr:nt{ri'tro6ol cobas c, cobas

lnteqra

(Precicontrol HBAt c Norm'l

d, uo ia ,o,. rtlurir urnru qlJ Fr6un1fl fi n'rirrot H BA1 c o g'lutixtln fi (Norma l.)

ie. rflu Liquid Control filiurtrn Hemotyzed Human Blood
Z - ^, 

dv e d d u s t6n. u1ulua{ornruprtdrrdrfiorunr:1d'rrulilrioan'ir n'il bd iu yr" t -a o{filrflarfiua raiotriI

rioan'jr otq: #rJnrr,i fi (-.a)- (-lsd) o{fi''lr{ardua
v

d. 1JU'lfiU::AU'lU1 dxo 3.1ff.

d. ar:rr:n"lrileinlurnioro's]lufm !u Cobas c rau lntegra

drrurnn6'0.:
,!

u.vr.r,rfir l& vr--
uu.r.it:.ntil.vlo.

Flv /n.n./ven

u o. dr s r n r u n u n run ttd r.: rJ n fi eitaiu n I :n :a o H BA 1 c



q

(PrecicontroI HBAt c Path)

d, uo

o. rtJudrarnruqilqrunlflfifiriruol HBAIc oqludr.:fiortJnfi (Pathol.ogic)

lo. utlu liquid Control vr'liurotn Hemotyzed Human Btood
! - at qv v d ov \ tv t i a

6n. drurud'ttrnriJntdudrfiorqnr:t{rrukirioun'ir n'j, tsa iu fi to-a a{firrflarfiua ra5atil

riotrn'ir otg #ilord d Gra)- (-bd) a{61Lflardua
v

d.. tlUl9lu::flU'lU1 dxo lJff.
q

qwvud. aur:nlff1d'fi'urn6ora'nTurifi !u Cobas c ua& lntegra

99

uu.rirurrit,tiunl:diu6'.rdrnr:n:aoId:fi utufl aams

(CFAS PUC)

A,Yo. rtjudruryoaalllrrt;fi'tu"Lunr:m:ro Proteins lu urine/CSF

Ie. .li',u-"r{Juuiuu Liquid r.eady to use

6n. 1]U19|U::Q dxo ml.

X v e d o I \ ty t u t r j dd. u'lulua{Q1naua1utta?eux.]01unl:Lt{luLuuoun?1 d duqlu yl Le-d o{pl1tc,ar{ua

&.. arlr:ntrir{iuff1:iltn:i'.tutrnrrrrrovr Proteins 'Lu urine/CSF rirurirureitaiurnto.:

lvlodul.ar, cobas C, cobas lntegra

rirrurqnoTol

u.u.rafir W
r,tu.zut:.nrd.no.

61s/n.a./am

I

u o.dr ulnrunun 6unrfl dr.:fi odnfi driliunr:n:ro H BAr c



4

\-

Qrecinorm PUC)

A,Yo. rtlurjrurnrrquqtunlv!eitvYunr:n:rRinnr:n:ro Proteins tu urine/CSF

lo. UUlflU::A d x err ml.
,!,

6n. rirurttJuttul Ready ro use

Y - a, qv Y d q v \ tv t u t a 'd. dr u r ?r #r q r n ril pr'Lriudr r v fi o r u n r : Lrir r uhirio u n'i r a #rl fl r vi fi tr-a 0 { fl r tq a tfi u a
q

qvdt 6l ^ v uo 
9 9J 

='d. firl.rr:n'[{rtlufirrrlruQr.]n iln'rv! runr:n:?au1 Proteins 6':urjrurrirr,til tnr6ol

lvlodu[ar . cobas c, cobas lntegra

u<.-ri3-u:nru&uqrunrvrtia.:fiprrinfiaiT r,tiunT :sr:rohj:fiu'luf,aamv (precipath PuC)

o. rtiurirErrnrrinl,rniitn'nrc{tyYunlrn:loiornr:n:ro Proteins 'lu urine/CSFts

te. "dUlFlU::Q d x en m|..
q

Za,
en. rjrurttluttll ReaCy to use

Y - at qy y d 6) v t4 tv t a t d; 4d.. l.Jiulua{QrfltufrL?J$a?Qv}J01un1:Llj'i1uL}.Juoun?l d 4Ufl114 vt ID-d 0{flrtflatfluaI

qvdt 6, - - v 'o o - id. arilr:a Lcirtlual:rt'liiolJnrunlfltufll:n:?fl14't Proteins o?uuture{ru:u[n:o.t

lvloduLar , cobas c, cobas lntegra

3 asr.l
ua.rirurdlula0.:aitaYunr:rr:ao tt BR r c

A,Zo. ttJudrur;irraYu Hemolyze sampte ifiorjrtr.flffLunl:fl:?niq HBAIc fft{rad'nn,:

lmmunoturbidimetric

b. 1il1ou::n br x terb.d rr,l,

;irruron6'or

u.vr.r,rr!r W "^--

tlU.zut:.nttl.Ylt0.

6,)o /n.a./a^

z
lsonJlftlg-?!8r|l16u4f3l1-i ? { il n A eh u i'U n 1:sl :rl-



1o

Yuu.ulur NaOH druiudr{firran(NaOH-D (Cassette'l)

a, Z s d \ d u t a u 6u Y

o. rtjurirur]il ro'urlao$onltri rirraiurirltIluflunou#rwirrr:uauoInn?r?n?ro{

tn:o{rl:?a

b. ?ulau::t uu mL.
I

uer.dr ur sN4S airiliudrsrfi efi rsu
at '" d o v or,t o Z, u o .Jo. r1juururr0ar0:Jr0fi a1y:uu1 LU Lununoua't{liln?1}Jauo1qrn50{rl:10

lo. lJU'lFlU:ln do m[.
I

Zbd.ulu, NaOH 6i't14iud1{fi?r?n (NAOH-D 
^StC WASH)

",. lflurirurTrrGuiltan{ontrni (r'rnoH-D/BAStc wASu)dtaiurirh.ltu"funou#rwtrn:u

auorn A? r?aflo{ LFr;o{rtr?Q

ICI. uUlflU::l lo x o.d [.

uer.6a rrqrdruiunr:n:rorarar:rnfilu16on (Reaction cel.L set)

or. qln:nirJ:vnolSttonriurta(Reaction ce|.t set) rflurrrrrnfrtririrraiun:?aiqutal:rnfi

lu6oq/flaarry
v

Ie. flU1fl1J:54 Led llL

iiruuronfro.:
,U

u.vr.rd.: fl-- \tv
uu.trt:.nrd.vro.

c1o /n.a./asa

\-



\t
ir
t{auLfltav{19

"r o. rlrutlntf,o6'otr{turjrur origina[ uavrirrSo;ilrior'lds,u (Ready to use) fironar:
iu:arnrunr*,i.u. uur#rurfi duouarur:nldmuldToutririord'rrurjarj

. 3 a y qya J - .u.t *j< *- j
te. ululUntuFrn0dff 1lJ1:61 [tnutn:0{0:?o,)rnT1v14dn tu[6tslnnfuAilUrlet'{ilr - '-''i-'-- --

A J - d dt 4 u f e q a d C 4 u t- [!utn:0{Fr:?0?rn:1u1441:rnil[uLa-09t u!uo=flLu8Jntilnrtn:rvrata5ofrasm=roeirl

(Random Access or Discrete) finrrur5rtunl:i[n:1era"lririoun'ir o,ooo Lytd6/
ols o J 6 st':llr nfruru o rn5or::u6ranIn:lad

d r q r""
- 3J1J0.:LffU'lU] bo t0{
- :uuun1:el:?oAoufi'rodr'l (Specimen integrity) triu Serum lndicies, Cl.ot uas

liquid level detection
a- -.- -. "" - --v- i r I ad , e S- tt : v u u zu al dr u r rT! fr I a { rt :? alq uiE u ttra s o n i c m ixi n g dr urJ o I rYu n r :ilu riJ ou

- fi Reagent manager tirarivr:rhul Tnud1il'r:nlraaonirartdmaoprrrar TnartJnalr,u
ura vfi r na'olrir urtfi n u dnTufiA

d d u t s- os * 3 r r- tJ:vUULAOQl{n?0U1{m:?0[nU0rlluiln f{{Un sn-otoo [yt1

- fr:vr-ruetw1uei?u (srAT) Ipraarm:oa'r16[utruvfirn6orn:ro?rn:rcdrira'r!fiuTmu
t,

OU
lJ

- arilr:ntilfl1t Rerun loudmTufifiyio manual 16'
a,A_i.___.dvtvodqy-84-4a,4!^

6n. [Uutn:odfl:?0?[nT1ul4dnLu:ifrfl1tn=udlulsltl:luntyl-a'afro murtlurnSo$r.rdnorn
au yq Y .l-3

u:uytririanuTnilaflfl0
U

. v y A , J a f,u <d. 6itru6'olrflolriotn5otn:roirn:rsfidsfiufifiriu:vul Lts fi nolnrnraniflolrYu n:ug
l1

uYtytuytl4l:aln1fi }J aH

-. 6l a J @ v q I 
^ a4u u r I jo od. [un:rutn5ot{ndal'Lria1il1:0el:?oirn:rsrild {truovrilrixfirirurrgrirnr:qio11#

rn6 0 { a 1 il 1 : nl{n r :tein r ulu to < rirk I ra dfl 6'ir: u6'n
. -v- a da & _A a au s @ y4 e yb. zucrruEud6qm'rrn5aw:':o?rn:rvr,io"nluffi[ririuu5ouflioiltd{lu ttay6'nou:iln1:1{1'

J , v u A e ,s uatnSaturito'rvrirfirlorr.Jfrri6nr:rror no{r?rfilaniflorrTu n::Jrlr,ryrriyrl41:01n1fi 0u
aTrT:ntdlTul6'fi

eirruron6'or.u
u.vr.ufir )l^- v

uu.rut:.nlil.na.

ho /n.a./acn


