
ประกาศกรมแพทยทหารอากาศ

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือนํ้ายา ๒๙ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 กรมแพทยทหารอากาศ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อนํ้ายา ๒๙ รายการ ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (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.  น้ํายาตรวจ 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.  นํ้ายาตรวจ HDL-

CHOLESTEROL

จํานวน ๕๔  PG

๑๑.  นํ้ายาตรวจ LDL-

CHOLESTEROL

จํานวน ๑๔  PG

๑๒.  นํ้ายาตรวจ CKL จํานวน ๘  PG

๑๓.  น้ํายาตรวจ HBA1C จํานวน ๖  PG

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

๑๕.  นํ้ายาสําหรับการปรับตั้งคาการ

ตรวจสารเคมีท่ัวไป

จํานวน ๒  PG

๑๖.  นํ้ายาสําหรับการปรับตั้งคาการ

ตรวจไขมัน

จํานวน ๒  PG

๑๗.  น้ํายาควบคุมคุณภาพชวงปกติ

(PRECICONTROL

CLINCHEM,MULTI 1)

จํานวน ๑  PG

๑๘.  น้ํายาควบคุมคุณภาพชวงผิดปกติ จํานวน ๑  PG



(PRECICONTROL

CLINCHEM,MULTI 2)

๑๙.  น้ํายาสําหรับการปรับตั้งคาการ

ตรวจ HBA1C

จํานวน ๒  PG

๒๐.  น้ํายาควบคุมคุณภาพ ชวงปกติ

สําหรับการตรวจ HBA1C

(PRECICONTROL HBA1C NORM)

จํานวน ๒  PG

๒๑.  น้ํายาควบคุมคุณภาพ ชวงผิด

ปกติสําหรับการตรวจ HBA1C

(PRECICONTROL HBA1C PATH)

จํานวน ๒  PG

๒๒.  นํ้ายาสําหรับการปรับตั้งคาการ

ตรวจโปรตีนในปสสาวะ

จํานวน ๒  PG

๒๓.  นํ้ายาควบคุมคุณภาพชวงปกติ

สําหรับการตรวจโปรตีนในปสสาวะ

(PRECINORM PUC)

จํานวน ๒  PG

๒๔.  นํ้ายาควบคุมคุณภาพชวงผิดปกติ

สําหรับการตรวจโปรตีนในปสสาวะ

(PRECIPATH PUC)

จํานวน ๒  PG

๒๕.  นํ้ายาฮีโมไลซิ่งสําหรับการตรวจ

HBA๑C

จํานวน ๒  PG

๒๖.  นํ้ายา NaOH สําหรับลางคิวเวต

(NaOH-D (Cassette))

จํานวน ๖๐  PG

๒๗.  นํ้ายา SMS สําหรับลางชนิด

พิเศษ

จํานวน ๔  PG

๒๘.  นํ้ายา 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

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.  ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังน้ี

                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯจะ

ตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก

มากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย

                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคา

น้ันตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ

                                  สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน

                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 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 วันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



 

 

 

 

 

 

 

(พลอากาศโทไกรเลิศ เธียรนุกุล)

เจากรมแพทยทหารอากาศ

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

การจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อน้ำยา จำนวน ๒๙ รายการ  

๒. หนวยงานเจาของโครงการ                 กรมแพทยทหารอากาศ                                               ศ                                                                                                           

๓. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร               ๒,๐๐๐,๐๐๐                                                บาท 

๔. วันท่ีกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)                                                               ๑       

รายการท่ี ๑  เปนเงิน  ๔๑,๐๘๘   บาท  ราคาตอหนวย   ...      ๓,๔๒๔     บาท 

รายการท่ี ๒  เปนเงิน  ๑๒๘,๔๐๐   บาท  ราคาตอหนวย         ๓,๒๑๐     บาท 

รายการท่ี ๓  เปนเงิน  ๑๐๗,๐๐๐   บาท  ราคาตอหนวย         ๒,๑๔๐     บาท 

รายการท่ี ๔  เปนเงิน  ๑๙๒,๖๐๐   บาท  ราคาตอหนวย         ๓,๘๕๒     บาท 

รายการท่ี ๕  เปนเงิน  ๑๔๙,๒๖๕   บาท  ราคาตอหนวย         ๔,๘๑๕     บาท 

รายการท่ี ๖  เปนเงิน  ๑๔๙,๒๖๕   บาท  ราคาตอหนวย         ๔,๘๑๕     บาท 

รายการท่ี ๗  เปนเงิน  ๑๓๐,๙๖๘   บาท  ราคาตอหนวย         ๓,๘๕๒     บาท 

รายการท่ี ๘  เปนเงิน  ๑๕๔,๐๘๐   บาท  ราคาตอหนวย         ๓,๘๕๒     บาท 

รายการท่ี ๙  เปนเงิน  ๙๖,๓๐๐   บาท  ราคาตอหนวย      ๒,๔๐๗.๕๐     บาท 

รายการท่ี ๑๐  เปนเงิน  ๓๖๔,๐๑๔   บาท  ราคาตอหนวย       ๖,๗๔๑     บาท 

รายการท่ี ๑๑ เปนเงิน  ๕๙,๙๒๐   บาท  ราคาตอหนวย         ๔,๒๘๐      บาท 

รายการท่ี ๑๒  เปนเงิน  ๔๔,๕๑๒   บาท  ราคาตอหนวย         ๕,๕๖๔     บาท 

รายการท่ี ๑๓  เปนเงิน  ๙๖,๓๐๐   บาท  ราคาตอหนวย       ๑๖,๐๕๐     บาท 

รายการท่ี ๑๔  เปนเงิน  ๑๔,๑๒๔   บาท  ราคาตอหนวย         ๗,๐๖๒     บาท 

รายการท่ี ๑๕  เปนเงิน  ๑๐,๐๕๘   บาท  ราคาตอหนวย         ๕,๐๒๙     บาท 

รายการท่ี ๑๖  เปนเงิน  ๗,๐๖๒   บาท  ราคาตอหนวย           ๓,๕๓๑     บาท 

รายการท่ี ๑๗  เปนเงิน  ๒๑,๔๐๐   บาท  ราคาตอหนวย       ๒๑,๔๐๐     บาท 

รายการท่ี ๑๘  เปนเงิน  ๒๑,๔๐๐   บาท  ราคาตอหนวย       ๒๑,๔๐๐     บาท 

รายการท่ี ๑๙  เปนเงิน  ๓,๔๒๔   บาท  ราคาตอหนวย           ๑,๗๑๒     บาท 

รายการท่ี ๒๐  เปนเงิน  ๑๓,๙๑๐   บาท  ราคาตอหนวย         ๖,๙๕๕     บาท 

รายการท่ี ๒๑  เปนเงิน  ๑๓,๙๑๐   บาท  ราคาตอหนวย         ๖,๙๕๕     บาท 

รายการท่ี ๒๒  เปนเงิน  ๑๐,๗๐๐   บาท  ราคาตอหนวย         ๕,๓๕๐     บาท 

รายการท่ี ๒๓  เปนเงิน  ๑๐,๗๐๐   บาท  ราคาตอหนวย         ๕,๓๕๐     บาท 

รายการท่ี ๒๔  เปนเงิน  ๑๐,๗๐๐   บาท  ราคาตอหนวย         ๕,๓๕๐     บาท 

รายการท่ี ๒๕  เปนเงิน  ๘,๕๖๐   บาท  ราคาตอหนวย           ๔,๒๘๐     บาท 

รายการท่ี ๒๖  เปนเงิน  ๓๒,๑๐๐   บาท  ราคาตอหนวย            ๕๓๕     บาท 



แบบ บก.๐๖ 

รายการท่ี ๒๗  เปนเงิน  ๒,๑๔๐   บาท  ราคาตอหนวย            ๕๓๕     บาท 

รายการท่ี ๒๘  เปนเงิน  ๑๔,๙๘๐   บาท  ราคาตอหนวย          ๗๔๙     บาท 

รายการท่ี ๒๙  เปนเงิน  ๘๕,๖๐๐   บาท  ราคาตอหนวย     ๔๒,๘๐๐     บาท 

๕. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๕.๑  ใบส่ังซื้อเลขท่ี  ๓๑๙/๖๕ฉ ลง ๑๔ มี.ค.๖๕                                                    

๕.๒  ใบส่ังซื้อเลขท่ี  ๒๖๑/๖๕ฉ ลง ๓๑ ม.ค.๖๕.          

๕.๓  ใบส่ังซื้อเลขท่ี  ๒๓๖/๖๕ฉ ลง ๒ ก.พ.๖๕.. 

๕.๔  ใบส่ังซื้อเลขท่ี  ๓๔๒/๖๔  ลง ๒๙ ก.ค.๖๔.. 

     ๖.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 

           ๖.๑ น.อ.หญิง จินตณา  ดุลยพัชร                                                                                     

           ๖.๒ น.ท.หญงิ สุปรานี  ยิ่งสวัสด์ิ 

           ๖.๓ น.ต.หญิง อรัญญา หมั่นธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๔๒/๖๕

การซื้อนํ้ายา ๒๙ รายการ

ตามประกาศ กรมแพทยทหารอากาศ

ลงวันที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
 
                  กรมแพทยทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

  ๑.  น้ํายาตรวจ GLUCOSE จํานวน ๑๒  PG

๒.  น้ํายาตรวจ UREAL จํานวน ๔๐  PG

๓.  น้ํายาตรวจ 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.  นํ้ายาตรวจ 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.  นํ้ายาควบคุมคุณภาพชวงปกติ

(PRECICONTROL CLINCHEM,MULTI

1)

จํานวน ๑  PG

๑๘.  นํ้ายาควบคุมคุณภาพชวงผิดปกติ

(PRECICONTROL CLINCHEM,MULTI

2)

จํานวน ๑  PG

๑๙.  นํ้ายาสําหรับการปรับตั้งคาการ

ตรวจ HBA1

จํานวน ๒  PG



๒๐. นํ้ายาควบคุมคุณภาพ ชวงปกติ

สําหรับการตรวจ HBA1C

(PRECICONTROL HBA1C NORM)

จํานวน ๒  PG

๒๑.  นํ้ายาควบคุมคุณภาพ ชวงผิดปกติ

สําหรับการตรวจ HBA1C

(PRECICONTROL HBA1C PATH)

จํานวน ๒  PG

๒๒.  นํ้ายาสําหรับการปรับตั้งคาการ

ตรวจโปรตีนในปสสาวะ

จํานวน ๒  PG

๒๓.  นํ้ายาควบคุมคุณภาพชวงปกติ

สําหรับการตรวจโปรตีนในปสสาวะ

(PRECINORM PUC)

จํานวน ๒  PG

๒๔.  นํ้ายาควบคุมคุณภาพชวงผิดปกติ

สําหรับการตรวจโปรตีนในปสสาวะ

(PRECIPATH PUC)

จํานวน ๒  PG

๒๕.  นํ้ายาฮีโมไลซิ่งสําหรับการตรวจ

HBA1C

จํานวน ๒  PG

๒๖.  นํ้ายา NaOH สําหรับลางคิวเวต

(NaOH-D (Cassette))

จํานวน ๖๐  PG

๒๗.  นํ้ายา SMS สําหรับลางชนิดพิเศษ จํานวน ๔  PG

๒๘.  นํ้ายา NaOH-D สําหรับลางคิวเวต

(NaOH-D/BASIC WASH)

จํานวน ๒๐  PG

๒๙.  คิวเวตสําหรับการตรวจหาสารเคมี

ในเลือด (Reaction cell set)

จํานวน ๒  PG

พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

 ๑.๑     รายละเอียดประกอบการจัดซื้อเวชภัณฑ เลขที่ ๔๒/๖๕ จํานวน ๓๐ หนา

 ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

 ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป

 ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

         (๑)   หลักประกันสัญญา

 ๑.๕     บทนิยาม
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                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

                          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  ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังน้ี

                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯจะ

ตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก

มากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย

                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคา

น้ันตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ

                                  สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน

                          ๒.๑๑  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
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(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 ๖ เดือน นับจากวันสงของให

คณะกรรมการตรวจรับเวชภัณฑ

                                           (๔.๒)   หนังสือรับรองยินดีใหแลกเปล่ียนกอนหมดอายุ ๓ เดือน หรือเมื่อเปลี่ยน

สภาพกอนหมดอายุ (ในจํานวนเทากัน)

                                           (๔.๓)   ผูขายตองเปนเจาของผลิตภัณฑหรือเปนผูแทนจําหนายโดยตรงเทานั้น

                                   (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)    รายการพิจารณาท่ี ๑ นํ้ายาตรวจ GLUCOSE

                                           (๓.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

                                           (๓.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

                                   (๔)    รายการพิจารณาท่ี ๒ นํ้ายาตรวจ UREAL

                                           (๔.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

                                           (๔.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

                                   (๕)    รายการพิจารณาท่ี ๓ นํ้ายาตรวจ CREATININE

                                           (๕.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

                                           (๕.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

                                   (๖)    รายการพิจารณาท่ี ๔ นํ้ายาตรวจ URIC ACID

                                           (๖.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

                                           (๖.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

                                   (๗)    รายการพิจารณาท่ี ๕ นํ้ายาตรวจ SGOT (AST)

                                           (๗.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

                                           (๗.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

                                   (๘)    รายการพิจารณาท่ี ๖ นํ้ายาตรวจ SGPT (ALT)

                                           (๘.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

                                           (๘.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

                                   (๙)    รายการพิจารณาท่ี ๗ นํ้ายาตรวจ ALP

                                           (๙.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม



(SMEs) (ถามี)

 (๙.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

 (๑๐)    รายการพิจารณาที่ ๘ นํ้ายาตรวจ CHOLESTEROL

 (๑๐.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๑๐.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

 (๑๑)    รายการพิจารณาที่ ๙ นํ้ายาตรวจ TRIGLYCERIDE

 (๑๑.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๑๑.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

 (๑๒)    รายการพิจารณาที่ ๑๐ นํ้ายาตรวจ HDL-CHOLESTEROL

 (๑๒.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๑๒.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

 (๑๓)    รายการพิจารณาที่ ๑๑ นํ้ายาตรวจ LDL-CHOLESTEROL

 (๑๓.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๑๓.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

 (๑๔)    รายการพิจารณาที่ ๑๒ นํ้ายาตรวจ CKL

 (๑๔.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๑๔.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

 (๑๕)    รายการพิจารณาที่ ๑๓ นํ้ายาตรวจ HBA1C

 (๑๕.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๑๕.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)



 (๑๖)    รายการพิจารณาที่ ๑๔ นํ้ายาตรวจ ALB-T (URINE)

 (๑๖.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๑๖.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

 (๑๗)    รายการพิจารณาที่ ๑๕ นํ้ายาสําหรับการปรับตั้งคาการตรวจสารเคมีทั่วไป

 (๑๗.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๑๗.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

 (๑๘)    รายการพิจารณาที่ ๑๖ นํ้ายาสําหรับการปรับตั้งคาการตรวจไขมัน

 (๑๘.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๑๘.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

 (๑๙)    รายการพิจารณาที่ ๑๗ นํ้ายาควบคมุคุณภาพชวงปกติ (PRECICONTROL

CLINCHEM,MULTI 1)

 (๑๙.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๑๙.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

 (๒๐)    รายการพิจารณาที่ ๑๘ นํ้ายาควบคมุคุณภาพชวงผิดปกติ (PRECICONTROL

CLINCHEM,MULTI 2)

 (๒๐.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๒๐.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

 (๒๑)    รายการพิจารณาที่ ๑๙ นํ้ายาสําหรับการปรับตั้งคาการตรวจ HBA1C

 (๒๑.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๒๑.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

 (๒๒)    รายการพิจารณาที่ ๒๐ นํ้ายาควบคมุคุณภาพ ชวงปกติสําหรับการตรวจ



HBA1C (PRECICONTROL HBA1C NORM)

 (๒๒.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๒๒.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

         (๒๓)    รายการพิจารณาที่ ๒๑ นํ้ายาควบคุมคุณภาพ ชวงผิดปกติสําหรับการตรวจ 

HBA1C (PRECICONTROL HBA1C PATH)

 (๒๓.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๒๓.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

 (๒๔)    รายการพิจารณาที่ ๒๒ นํ้ายาสําหรับการปรับตั้งคาการตรวจโปรตีนในปสสาวะ

 (๒๔.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๒๔.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

         (๒๕)    รายการพิจารณาที่ ๒๓ นํ้ายาควบคมุคุณภาพชวงปกติสําหรับการตรวจโปรตีน

ในปสสาวะ (PRECINORM PUC)

 (๒๕.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๒๕.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

         (๒๖)    รายการพิจารณาที่ ๒๔ นํ้ายาควบคมุคุณภาพชวงผิดปกติสําหรับการตรวจ

โปรตีนในปสสาวะ (PRECIPATH PUC)

 (๒๖.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๒๖.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

 (๒๗)    รายการพิจารณาที่ ๒๕ นํ้ายาฮีโมไลซิ่งสําหรับการตรวจ HBA1C

 (๒๗.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๒๗.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)



 (๒๘)    รายการพิจารณาที่ ๒๖ นํ้ายา NaOH สําหรับลางคิวเวต (NaOH-D (Cassette))

         (๒๘.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๒๘.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

 (๒๙)    รายการพิจารณาที่ ๒๗ นํ้ายา SMS สําหรับลางชนิดพิเศษ

 (๒๙.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๒๙.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

 (๓๐)    รายการพิจารณาที่ ๒๘ นํ้ายา NaOH-D สําหรับลางคิวเวต (NaOH-D/BASIC

WASH)

 (๓๐.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๓๐.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

 (๓๑)    รายการพิจารณาที่ ๒๙ ควิเวตสําหรับการตรวจหาสารเคมีในเลือด (Reaction

cell set)

 (๓๑.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

 (๓๑.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

 (๓๒)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

 (๓๒.๑)   แบบฟอรม ชื่อ ผลิตภัณฑบริษัท ผลิตโดย ประเทศ

         (๓๓)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable

Document Format)

         ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

 ๔.    การเสนอราคา

         ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก



ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

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 นํ้ายา

๒๙ รายการ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลัก

ฐานดังกลาวน้ี กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File 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 เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 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 หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายน้ัน ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                          ๕.๘     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอ

เสนอรายอ่ืนท่ีไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียง

ลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ

๑๐ ท่ีจะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการ SMEs

                          ๕.๙     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือ

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด

จางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

                 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   ๖ เดือน    นับถัดจากวันท่ี กรม ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ

ไดดีดังเดิมภายใน วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง



                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินรายรับของสถานพยาบาล

กองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินรายรับของ

สถานพยาบาล กองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ 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 เพิ่มเติม

                          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

 ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
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oo. YAnlfl rUfl n1lylO1'tU1 LttafU9]51n1 LUfl 'l:1IA1:6u1nOtAOO10tdLt0

ob. n1:9m?ouayn15r40aa{ urirafl6,zinaldlru r.irunr:yoaolnr:"[{lru
, aJr, t6)m. UfllfU Aa{Art :ollnUV{dOU

od. 0!9
6)d.o Att'rBFlo{Lllurolro{r.JaonifueiySorfluriuiytusirurj, oloun:lrviTirr

G)d.,o f.rAsrfi[,Ji{i6:-r:nr: oriryrnzu6orySorirrcirorn;irfin.trunrusn::ln15o11i't: tiaye]{trUlyr1rfl
'[va
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รายละเอียดนํ้ายา แนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อ
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Snorl:sarflunrtldmu ufi olroaorurlirrru urea/BUN h"u6oovSoira'ara#{out{rnSo rr:rt6)

irn:rsvidolufF
u. fi anrrlarur:nuasar::ouvfi do'rnr:

,e.o, ufluriruryoao! Urea/BUN 'lu Serum , Plasma ttac Urine loElvdnnli Kinetic Co[orimetric

tulethod
Ze.

b.b rirrlriluullvr5orLl{rru (Ready to use)
B -- .. ,'s.m. drurfi stability odri{ou a #lqr#

iE.< rjrurfi Linearity m.o-bdo mg/cl (Urea) u6o o.a-oob mg/d[ (Urea nitrogen) (Tnutririaax

sr-rodrrrt:ro)
z "-", .i i

o.d ulu1a1 1:n[tnutn5o{ ( obas c ylvlnva iutio] n r: [t.:1u0u

dl. nzl aogn'u rilunrfir,rYrurifiki:-lnr:aururerirudroinn6uvnSi!n'lro'r141iriaau'l

<. natrRrfiuuasnuvrlurianr:ltq'ru rurrn:o.u"riSrfr'r,fi r,

&. nru.irulunr:1d.:ruuavnr:dr:.rinnr firo nar:rirfri- nr:t{t^uilunrurlnuua:'n're1o"inrtle

u. :rjdr.ia'nu6uvuaEtulg rl-.'ror:ta doo ryaei Fio PG

cr. 6UnvA?AA'lU 911l.J u1J U 1JO.l U:8fi al fl a 9l

Er111 1l1fi 5n1Ut O d 1J SUvlr.t AFl

6(. ?0n'ltflan n 1Ll1.l'l sl:51U115Bvll.lzu A o

- rJ -a i
oro. n1:n:?oaoueu61fir'le61ud:s[ fit u rtufraofrn:rtaouhinl'irzu6r'Lrrl:vrvn'hiu

oo. udntnrutinr:f, or:rur'[drnru+{:rnrlunr:fr or:c;rn'n16onriorauo

ob. n1l9t:'rouavfl lt oa a{ vri': a sll{/rnalrilru airunr:yora ornr:'ldr ru
, enu J

o6n. AUnl eO{6{lI:OtlflUT{6lOU

od. Au'l

o<.o fitrufr ortfl ur{rtolrrfi nnirudraioufl uriu"vruohr,rrirutoErn:lryirfu

o<.io zu6nriruqflfiirnr:ourgrnzu6oviorjr rdrorn;irrinrrroruvn::rnr:orrar:ruacurlul:vryr6
1va

- - ri, a
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CREATININE

PG
J ,- - - - -s q.

?nquisa.:6 tunl:t E.t1u rYrovfla 0Lu^!:11ru n5LoFrlru (creatinine ) LuLa0ovlod iaova{ Lotj ["r
J^

Ln: o.: Fr:'l o'l t n: 1 B 14 0 st Lu! fl

o

b. {on11 d1u't:nBasa :tousvino{n1i

to.o riJurirarvroaalvrlirllruairafifu (Creatinine )h. Sert,m , Ptasma uac Urine louua-nnr:

Enzymetic CoLorimetric lv4ethod
Ze.

b te drulrflLuurviSol {.i'ru (Ready ro use)

..rn. rhurfi Stabitity odrlrio! d d'to1li
B-'€r d dlurfr Linearity o.ob mo-d mg/dl ;irvil serum/ptasma !!as o.o-boo mg/dt iilv:1

urine
tr,

(LnuL [a0c1ta ia io:?o )

ro a rirorarrr:aldrYurndor cobas c filtrr#ouJfr lGnr:ld.rruoq]

cl. 6,:l aanriu rfl unfi sriYrudflLiirn'rroururFldltdrelflntuun:i nrlo'r41iuasa1

d. er1sr6{fl uuasmu ludanlfl t{1u E1u! r ar ol1]1]iu:l1qiJJe a

d. nrruirulunr:"[{lruuavnr:dr:rinnr fiuonar:rirrilnr:1{.:ruuflunrur'lvruuasnlBlo'{nqB

b. :ild1{dnurusuavgulgr urtrlou:ro bdo L agi rio PG

6'r. eunca?qa1o mlxuulto{!;Svriai6a

c(. 26n'llr{aq nl 1m:01ulr:uvlrlfta9l

oo. n'lrnr?06auAui1fifleelurjrgrflf,lilu rillvr'aqdn:roaortrinujrzu6mh.nl5sLtlfllvtU

oo. T6fl lfl tUlifl'l:Y{i1?fU1 [YrnflJfl :141 [1-Jnl:fl n'']55ulqfl taoneJ0tA!0

ob. n1rf, r2ouasnl: oao{ rarir 8 frld'/rn u'[d{ru r.irun t:voa o r nr:ldr ru
, aAo A

om. aUnSOl nand{Yl5o nuy{dtru

od. O1J9

G)d.o

aM Fr 161Ufl 0 {11SUvttirJao

fitru#orriluri'rtorzu6r,nloiciv6or{,uf,un"udrrarirelounr.irvirlYir

o<.tc BrAnriil?i'ieiirnr:ouoroarfinv6orirrrirrr na'rr.r-n{1un &n:: nr:01ul:uavu{1r!:&rvrfil}l8
- - tl' -o<.sn dFrniruefrd{ o!Iolunr:ld{ruhirioan'ir s r6ou orniudrilo!rJAs]firud urnfraofrdtror

"nJt1iol,r5orao!4fl'rnnouyr.ioolunr:l{fiunrrLlnfr oirra0uuor:l#uanrlf;ouloutri6olarir

rr510 0 n Fo.t
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o.a'r!.110.
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Plasma uav urine loutdraa-nnr:
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:ol aro. nrl.no. li'lfl 't : Lrytu
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o 'r-n+rJ:sa.rflunr:1d'rru rfioyoaoty"r-:-rr1ru URtC nCtD h,ufioefi:-oilnriovn''lleuldroEo.rr,::l

?rn:ls asrLu Gl

u. 6nnaruarlr:nuasaur:auyfi eia{n'r:
-!

b.o rihdrsrvraaoryrtjilrruuia (Uric Acid) lu Se'um

Enzymatic Cotorimetric Test
""a'b.b u'rtr"r uR!ul,{5o! tt{'tu (Ready ro use)

Is.*. u'rurfi Stability odl{flou a a'!ot.i.z - ^.'ir.d l-J'rurr] Linearity o.b bd mq/dt (Lotu Lrjriaor ldld.:sr:ro)
"" ".- i

b.d dlrla, l:n'l{rYurnial cobas c finx#olrJfr rjGnr:tdl"uori
I q u .-iltuvgl. a'l1 ua00nu Lu]:alamfl cJyr11 Lfi51jfi 't:0l,fJ,tru1td.talncfuyn:: n1:o1yi5LLauu1

d. n,:l ft.t uuav u?tluion,trt{{,tu Fr rsr:ort-lrlidyfrr.tfisl

fi lonar:rirnnnr:1{murtjunrurlvra ttasn1ulainqB
b. Etjdr{e'nufusuas$u1ff lllJrolj::a doo trao{ rio pG

srl. fi uasaroaro nuu::rl.itowidyfrr.rfi sr

a. qruf;'nr*suyuoliaEfil#tunr:ar6n Ft.ull.lstii.tufl o.tlriSvr{arfi n

€(. 26n1tHAn F 11.1:J'r a:0'l ULl:lgyt tJ AFl

oo. nr:o:roaoutudryrarf,oturj:"srflslilu rflluiaqfin:.:oaaltriyrl:rzufinlurJ:ynrfit?tE

oo. raf,nrnruqinl:fi or:6ur tdrnruci:rnrlunr:fi er:rurn-ora'ondorauo

ob. n'li9r:?ouayfl 1: gao{ rari:urll{Zrnu'[{lru airlnr:rnoraolnr:"ldsrl
. tA e

om. qUn:nifrdolriqufalnju{aqfi -

od. Au6l
,Zod (er ufl rrrFl0iLLlut0'11J0{9JaF),l ?ly:0[!1.JiJrlytuli,tyuluLnun:{ty.tlJ."

o<.to Hfinri'ruqitfrirnr:ouryrnzu6nuSorilrirorndru"nqlun vfli:rtnl:arvr:uravur'[r:!:yprolrna
-, i.i, -o<.* ilfiflrirur{fi.'i'!ilo!fi01u n1i1{{rul:"irioan'ir u 16ou orniud ruorzufimrYrud urnriaorfidtlor-r

.-!
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fiafiaq uioro:?n SGOT (AST)

r.rrieufiu pc

o. inqrj:satilunr:1{{ru rvi ovroaoi.LyrlSrrru Aspalale Aminotra nsf er ase (ASl ttlu6anyiofir
- .:, c o, al -frsva'rIo u'ldrni o r fl : r li ro:rcrio'r,Iu:r?

u. danar ar r:nuag6 ::nusfielo'inr:
-xb.or tflt:dlulyqaatvtlSrrru Aspatate Aminotransferase (AST)lu Serum , Plasma lou

udnnr:r,rl IFCC Lrl.l! pyridoxal phosphate (PYP) activation
Ze.

b.b ulurrthr[lun5o .8lru (Ready to use)

,.*. rjrurfi StabiLity ori'r{doa ou a-tiotiz-
b.< rjrarfi Linearity d e'Joo U/L (Iqulilu6oorlrnotjrlo:ro)
. Z qvv i -i u
to.d L',tu1aM:fl LtflLjLn5a{ cobas c ytyt't.iyo,11l!!onl: Lt.ilLau

c. - - .;a'-
m. A2lUUA0qnO tUUrJaqnrurylll LO5!fl'l:0LfU'ls'U1tt101no6Usn55 n1501y'lSuAvU't

d. a21 n{ ruaEyuyr'rueiafllfld{r1u nrr]rLrr:rrll5rlufizuFn

d. 1 fr ronar:rirfiinr:1{rrurfl unrurlyruuavnrur6'tnqu

u. g ir.r#nr*rusuasruro rulo1rirl dbd Luad rio PG

6'r. d UAYa'l nal g #l'llJ ![1.ilJfl O.llJ SUyli.i tJA Fl

el a1r]!''tsr 561UtOn!5Uyzur{ar)

6(. 10n151{4ff 
'] 

1t] !'l9l161UU 51111Al0l A a

^ e.i-o r d. - .;oo. nlin:xoaauaudlfiHaer'lurj:ur 61flu rflr,n-aqfim::oaoltrilrl'jtr6s,h.l:vryfi1t4L
oo. yf,nrnrusinr:flar:gur tdrnruc4:rnr'[unr:fi er:ruro"o16ondauauo

ob. nlrn:?alraynli ct6o{ rarirorildZrnaldlru r.irunr:ynaolnr:1d,:ru
, edv I

ocn. AUnTU n0{d.lY{laUnUflAOU

6rd. OU6l
,!od.o rll1ufl a{tuurQ1t0{Hastn6u9it4t 0 L! 1l it uyrLJ ii 114u1u Lougl:{tT1uu

oa.u ru6o.dclviidiunr:alrurorzufiov6orjrrdrrrn;itin.l1!nrusnr:!nltotar:uayarh :yryatlrl
-, r-i, d

od.er r{aEtrfitfl allouuorUnr:1{.:rulririoa n'jr u roou ornild.rro!r{aonjfud vrnrnTaofrd.uol
.-i
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,i',u'',r:':o SGPT (ALT)

PG

-!iluas[agaulsnaunllooga[xtn ri

fi ronar:rirrirnr:1d":rurilunrurlyruuavnruro-.:nqu

o
-i-ioorl:vard [unr:I{.:ru rfroynaoryrlSrri ALT (ALanine Aminotransfe'ase) '[uuf;ooyiofrr

U -s ., !
elny a'lI o u L{uai o w : r oi ua : r vfi a-rl';riF
a Ayb fl6n11:.r?l1r1t0BA tlnuvvloo{n1:

b.. rtlr.rlrrarnnaaLylli lru ALT (ALanine Aminotransferase) lu Serum r.lio Ptasma na-nnr:

9r1U IFCC uut pyridoxal phosphate (PYP) activation
xe.

b.b 1,1u1rtlt"u!uyrSotl'l{{1u (Ready to use)

's..n. rjrurfi Stabitity orir{dou oto a'rlorr.i
"".o.< drurfi Linearity d-s'r,oo U/L 0oatrjr6orr.lfr':odr,:o:rn )

i q,u J'o.d 
1.r1u141l.]1tn [?'nuLn:an cobas c yryll{l4o{tiltJF nli[9.:'tu0u

a, a u 6Aquu
m. Fl11UU6O0flU ttlLrJaon flytIoiun1:0urulaU]tlj'rirnn6uyn:: 1:o1yr:tLas8^

d. n21rla{ uuav u?r1ueian1ild{1u s'r !1o:i'ruuifyr,iBren

d. {1U il

u. :rjdr.rf,nr*rugUayflu'tg uLr1o!::n to6'r6' tylagi Fo PG

sr. AUas6'lqa1U nltJ tL! lJ 1i O.i !: tiyl,.]il a m

-a i,Cd. 40Janufusno.:x6q?r tg tunll&aff n13.t 'rft:51ura{!5tirry arl

6(. ?6n1:Han n1 1f155'lu1l:19yliJtl a fl
- ,.i -o i

ato. nlrnr?odoueudlfiN6nlud:stylf,lnu liJufiaofro:roaoltrir.ruirrudsrh!:a ryntma

oo. ydnrnruqinr:fior:rur ldrnruc{:rnrlunr:fi or:rur6'orf; onrioralo

ob. nlinr?o uasnl: aao{ rari': ufrld/rn eid'.:ru r.irunr:n nao l nr:l{.lru
, rnv iom. Allnl Yl9O{61{Ul0llnUYi6FIU

od. au1

.<." fr1rufro{rfl urdrtaufi rrniruqiyiorilufrulrudt,triroloan:rryirr-r&,,:

o<.to ru6flficdeild5nn'l:ou6u'rflruaqy;orjrr{rorndrrinllunEuyn:: n15orur:uavt:rlurl:ymnlya
- v .J , d

c'd.6r'6lannfuflra.:r.la!rlolUn1:td{ruiririoon'jr u 16ou trniua'l}ro!r{Aflnifu'ri 141nfiao}id{xou
"<.iiir!ou5o idoranrnnauyloarunr:ldlruntLrJnfi ficrruE!uollfiuanu-j6uuloutrj6olarir

n:?ao#nnon
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tov{6n riraro:ro ALP
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". inoU:sa'lrilunr:t{rru rfiolroa or;vrr,Blrru aharlarir4oar,hrrfl (Atkaline Phosohotose)"tu
- -: - -c oe J

rFoor,r5o?16'snaailorr't{ra5orF:roiun:rsrio'ntuffi

u. 6qneruarur:nuagaur:ousfrfio{nr:

b.ol Liludlelylodolr4rliu1ruo'anllarir"loar.Jruvra (Atkatine-Phosphotose) h Serum, PLasnra
I O' v
[ou Ltuannl: Cotorimetric assay/lFC(

Ya.
b.b U1L1r{lL rrlyr5o! [d.t'rl" (qeady to use)

s.r. r-lrurfi stabitity oril{dou a a-rloti

o.< rjrtrfi Linearity d o,looo u/f (Ioahju6oorrsr-:odrrn::o)
. i quv J .i s qe
o.d u1u1at i50Ltfl!tF150i cobas c 1411',r{yoi!fluFtn15 Lt{1L0u

<, A u . -ir vocl. 62IUUAOOnU tUutJaanf flfi Le5!n150utu1ru1tfl'li1naiuyni5 fl'l:011415 Ltayu'l

d. a'l'l n{ uuas uyrlugionlild{1u r lrr}.Jta:ilul]Sdyfi'.la Fl

e. narlirertunrt'l{muua;nr:u'rlrinur ir,onar: rirril nr:ld'm-lrilunrurtyrEj uaynlulo-{nqu

b. flJi1{a-fluruslras?u1a !u'rol]::l doo ryr6ei sra PG

sJ. 6UasaloAlU sll ll UlJ tlt O n L S Ull9J tJ a 9)

&rad. nfua nu0J g,uo L?fl qfi tt tun'l:H6a 6 1:] 1F|561U10.:1J :UTrh rJ A Flrn
c(. ?En1tr{an a 1r.l tl1A:61UL: U?]9J zu a Fl

6 ,i -o ioo. nlrnr?odauAudlfi r{eeludrsr f,lfl 0 rtlufiaqfr m:':oaollrinu'jrzufi r,lu!lrryotlyru

oo. Yanlnfufl nllvlo'l:tu'l LttntUfl :1n1 Llrfl ']5fl t1l 1nOtA0fl fl 0[61-0

ob. n15er:?ouaEfi 1tfleaa{ yri':uffld/rnal{sru rirlnr:lroaolnr:1d'.:ru
, ris I

6En. Oun:fuflna{d{fl:a nUYidoU

od. AU61
,!

od.o rutlufr 0{LuuL0'rfl 0,:r{aFrn 6ufl u: ar!!Bluytu0't14u1u Louft:{r111rL

oa.b zu 6 ernio;riteiil nr:auc,rrozufrnraiorir r{ror neirfin{1! nruy fl::rl n I ?oryr: ua y a r'lul: c ry aly r
o<.* ardFnirur{fi ei.ualfi orq nr:t{.lrutri i,

uoun?1 b [9]o1r o1n'tua,i[JourJanntufl 1r'rfllla9]yla.: 011

F11Aflnfl0.t

.dJ
dr:ou5ordouanr riour4 nalunl:'ldlruerrL!nfr frtrer0lluoillfuan116EuIouhiEeilaFir

:oi rJo. n 1Ll . fl o .1i1n lt ttyrl.J
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fiart'a4 ltit ro:'ra CHOLESTERoL

urirufiu PG

". inqrJ:vard'[unr:l{.lru rfiolrnarryrlSrlrunnor:drna5oa (cHoLESTERoL) hri6ofluio*':nFr
"1, 

+ or .iyfriler"L"["c50 rr:roirq:rrvoiill,Lffi
b

b.o rflu#rEirvoaorurlirrrunao l:aro,e:oa'll Serum v6o Plasma Inuva'nnrl Enzymatic

Cotorimetric method
v4

s.b UrL lrUL rLlJlly{sol ld rlu (Reacy to use\

u.en. rjrarfi Sr-ability oul{l:au < flruoir.i
x - -t,b.d 1-J1L11..j l,nearity 6r.d5 doo mq/dL LoLL toCirliA.lA{F':'lC
Y .,.- J ;

b.c rirr-^a'l:e:n1{rir rni o l cobas c fryto.io trtfrr-frnr:1"ftrr,ou

m. n?lu aooJiu rfluzufiFJifl,Jdfi16;Lrrr: aururrdrudrolflnr,Jyfl::lnt:o'm'r:ueyE'r

d- o'll n.ivluuas Uynudonl:t{{1u nr rrn:orur,3riurir.L6c

iuonarrrirflt nr:ld rr uLt r., n irgrlv u uasfl r!'1i1fl:lrv

u. :rJdrsd'nuilsttagtulo ?u1o!5:q doc tyari do PG

6'r. dUAeA?qA1U al tLUll10 i1J5U14t'ltiAfil

1lIun15t{an at:J1.1'lFr5 i1lJfl 0'tiiSuy zu zua 0r

6(. 'l6fl15HAq n 1:.] !'l9ll fi1Ui-i:191191ft A 9l

- ,J ^oo. n1:Fll'raAa!dua'rflriaq [u isrflf,lyu ufluvl'anfior:eoaottil:ll'irr.rfiriur]:vryn'lya

,r. r6'*n*r{*rfi-r*. l{,n.rd n.rrrlr.trl',l4r,fi*,ilu,0"u
ob. fl 'l :al?Q UaYn'lTY AA O.l r.lri:rffld/rnaidqru r.irunr:nna o.rnr:'t{t^u

, t.iv A
om. oun: YIOO{d{Y{lo nUlIdOU

A
6}d. aU6l

oa.o firruflolutluri'rtatirdnnuciuieriheiuyrudrrariralnun:.rryirf!
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ro.b u'lU'tt1l1.ttlJtl,{:0 l{.i'tu (Ready to use)
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<. narun.r uuasfl uyrlueia nl:ld.:1u nrur n:oruliriyfir.r f, r,

d.

b.

sr.

d.

€(.

:
grjirrdnuru;uaggurn tu1o1-iiti boo
fi uayaaoara nuult'torridvrfir.r6sr
qnrdnnrustoriaEfil,tlunr:r.rf, er orur
iEnr:rufi n nruro:orurifyfirufi n

o,o. n1ifrr?odoueuilfiRenluurrl 61 u r{]uviaqfin:roaarlilulirzu6r'Lull:ynrrtyu
oo. raa-nrnrurinr:fior:rur '[drn r,r c{: r n r1u n r:fr o r: rur 6'erra- a n1]o ra! o
6)b. fl 1:o:?otlasn1tfl aao{ vriraffLd,zlnal{lru rlrunr:yroaolnr:t{,:ru
o*. qrjn:nifi do.reilr^riouriufraod

6)d. ou6l

o<.. rirra6'o,riiJu16'rro.rzu6oflruc{raior{11{urvrud.tarjrr,Inam:.:rvirr.rvu

o<.tE zufionieJeilfri!nr:ouryrnzufinusorjr r{ror neirrln.nuntuu fl:: nliorrar:uayu riu!:vryoly0
- - .i, -oa.m rudofrurifi drrorfi arqnr:1{.:ruhjrioan.jr u r6ou ornirrduolrufi nfimi rarnfiaofi dl:Lor

dr:outorf,or:antrriauylprorunr:lfrrr1er111n6i frtru0uuoil#ruanrrjf,uulootri6olarir

0r:'t onnF0.:

- Al
1,].o.urJi OryJ

:o.r 2o.nrl.no-d'tntIu?nJ

tJo.n?u.t,lo.
IJr 9 .n.5d



il

t0 U']8''IGI:']I LDL-CHOLESTEROL

uil?r,riu PG

". inqd:varrilunr:'ldflu ufiovroaolvrr.]irL'r6u LDL-CroLESTERor lu16oov|oBtn-oyfiilnald
i-

lFr i 0{ 915't Q 1 Ln: r s lt o Ft LuI] Fl

u. fi onrruarur:nuasar::nuyfieio.:nr:
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serum) > o.d mg/m[ ; detergent ; stabitizers ; preservatives

Rb Polyhapten reagent

MFS buffer:o.olerd moUL; TR|S buffer : o.ood moVL pH b.b ;HbA1C polyhapen:>
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b. grjil{dnufuyuasnulo cJuloliindrfl't o,bxm m[

sr. AUAsa?nA'lU Fl'ltJUUUtO{1.1:UylBl an
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