
 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้้ายาตรวจทางพยาธิวิทยา จ้านวน ๖๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 

 

                 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้้ายาตรวจทางพยาธิวิทยา จ้านวน 
๖๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็น
เงินทั้งสิ้น ๔,๐๘๑,๙๐๕.๕๕ บาท (สี่ล้านแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์) ตามรายการ ดังนี้ 

 
 น้้ายาตรวจทางพยาธิวิทยา จ้านวน ๖๓   รายการ 

 

 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ปิ่นเกล้า ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 



                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก้าหนด 

                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 

                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 

 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pinklao.go.th หรอื www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๗๕๒๘๕๔ ในวนัและเวลาราชการ 

  

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

  

 

                             พลเรือตรี สุมิตร  แดงดีเลิศ 

               ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 
 

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       ร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR) 
การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

งานจัดซื้อน้้ายาตรวจและควบคุมคุณภาพทางพยาธิวิทยา จ้านวน ๖๓ รายการ 

ความต้องการ น้้ายาตรวจและสารควบคุมคุณภาพทางพยาธิวิทยา จ้านวน ๖๓ รายการ (ตามบัญชีรายละเอียด 
แนบท้าย) 
วัตถุประสงค์ ใช้ตรวจหาระดับสารเคมีต่างๆจากสิ่งส่งตรวจของมนุษย์ ในรอบ ๑ ปี ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ 
คุณสมบัติทั่วไป 
 เป็นชุดน้้ายาส้าเร็จรูปที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ อัตโนมัติ ส้าหรับวิเคราะห์หาระดับสารเคมี และ มี
องค์ประกอบครบชุด ส้าหรับ การตรวจจากสิ่งส่งตรวจของมนุษย์ โดยที่น้้ายาส้าหรับตรวจวิเคราะห์หาระดับสารเคมี เป็น
แบบพร้อมใช้งาน (Ready to use) ไม่ต้องมีการเตรียมน้้ายาเพ่ือลดความผิดพลาดหรือมีการเตรียมอย่างง่ายเพ่ือความ
คงทนในการใช้งาน 
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   ๑.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
   ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
   ๔.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปร ะกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
   ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย                                                                                                                     
                       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา    
              ๗.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว   

            ๘.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
             ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic 
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 



                       ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก้าหนด 
                      ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 
                      ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอยีดและคุณลกัษณะน า้ยาตรวจทางพยาธิวทิยา จ านวน 63 รายการ 
 
 คุณสมบตัิเฉพาะ 

1.  น ้ายาตรวจ Glucose มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
1.1 ใชว้ดัปริมาณ Glucose ใน serum, plasma, urine และ cebrospinal fluid 
1.2 ใชห้ลกัการ UV test Enzymatic reference method with hezokinese หรือ Enzymatic method โดย

ใชเ้อนไซม ์Hexokinese/G-6-PDH 
1.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 8 สัปดาห์ 
1.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 2-750 mg/dL หรือ 0.11-41.6 mmol/L โดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

2. น ้ายาตรวจ Urea Nitrogen (BUN) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
2.1 ใชว้ดัปริมาณ Urea Nitrogen ใน serum, plasma และ urine 
2.2 ใชห้ลกัการ Kinetic test หรือ หลกัการ GLDH, Kinetic assay 
2.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 8 สัปดาห์ 
2.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 1.4-112  mg/dL หรือ 0.5-40 mmol/L โดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

3. น ้ายาตรวจ Hemoglobin A1c (HbA1c) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
3.1 ใช้วดัปริมาณ Hemoglobin A1c (HbA1c) ใน whole blood โดยไม่ตอ้งผ่านขั้นตอนการท า 

Hemolysis ของเมด็เลือดแดงโดยวธีิ manual ก่อนท าการวเิคราะห์ 
3.2 ใช้หลกัการ Turbidimetric Inhibition Immunoassay (TINIA) ท่ีรายงานผลในหน่วยของ 

mmol/mol hemoglobin A1c (IFCC) และ %  
3.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 4 สัปดาห์ 
3.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 0.186-1.61 mmol/L หรือ 4.2-20.1 % HbA1c (DCCT/NGSP) โดยไม่เจือจาง

ตวัอยา่ง 
 

4. น ้ายาตรวจ Total Protein Urine/CSF (TPUC) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

4.1 ใชว้ดัปริมาณ Total Protein ใน urine และ cebrospinal fluid 
4.2 ใชห้ลกัการ Turbidimetric method 
4.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 สัปดาห์ 
4.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 4-200 mg/dL หรือ 40-2000 mg/L โดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

5. น ้ายาตรวจ Total Protein (TP) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

5.1 ใชว้ดัปริมาณ Total Protein ใน serum และ plasma 
5.2 ใชห้ลกัการ Colorimetric assay 
5.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 4 สัปดาห์ 



5.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 0.2-12 g/dL หรือ 2.0-120 g/L โดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 
6. น ้ายาตรวจ Albumin (ALB) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

6.1 ใชว้ดัปริมาณ Albumin ใน serum และ plasma 
6.2 ใชห้ลกัการ Colorimetric assay ท่ีใช ้Bromcresol green (BCG) 
6.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 12 สัปดาห์ 
6.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 0.2-6 g/dL หรือ 2-60 g/L หรือ 30.4-912 µmol/Lโดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

7. น ้ายาตรวจ Alkaline phosphatase (ALP) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

7.1 ใชว้ดัปริมาณ Alkaline phosphatase (ALP)  ใน serum และ plasma 
7.2 ใชห้ลกัการ Colorimetric assay/IFCC 
7.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 8 สัปดาห์ 
7.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 5-1200 U/L โดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

8. น ้ายาตรวจ Aspartate Aminotransferase (AST)  มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
8.1 ใชว้ดัปริมาณ Aspartate Aminotransferase (AST)  ใน serum และ plasma 
8.2 ใชห้ลกัการตาม IFCC แบบ without pyridoxal phosphate   
8.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 12 สัปดาห์ 
8.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 5-700 U/L โดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

9. น ้ายาตรวจ Alanine Aminotransferase (ALT)  มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
9.1 ใชว้ดัปริมาณ Alanine Aminotransferase (ALT)  ใน serum และ plasma 
9.2 ใชห้ลกัการตาม IFCC แบบ without pyridoxal phosphate   
9.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 12 สัปดาห์ 
9.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 5-700 U/L โดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

10. น ้ายาตรวจ Direct bilirubin (BILD)  มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
10.1 ใชว้ดัปริมาณ Direct bilirubin (BILD)ใน serum และ plasma 
10.2 ใชห้ลกัการ Diazo method   
10.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 สัปดาห์ 
10.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 0.09-17 mg/dL หรือ 1.5-291 µmol/Lโดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

11. น ้ายาตรวจ Total bilirubin (BILT)  มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
11.1 ใชว้ดัปริมาณ Total bilirubin (BILT)ใน serum และ plasma 
11.2 ใชห้ลกัการ Colorimetric diazomethod   
11.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 สัปดาห์ 
11.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 0.146-38.0 mg/dL หรือ 2.5-650 µmol/Lโดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

12. น ้ายาตรวจ Cholesterol (CHOL)  มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
12.1 ใชว้ดัปริมาณ Cholesterol (CHOL)ใน serum และ plasma 



12.2 ใชห้ลกัการ Enzymatic colorimetric diazomethod   
12.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 4 สัปดาห์ 
12.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 3.86-800 mg/dL หรือ 0.1-20.7 mmol/Lโดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

13. น ้ายาตรวจ Triglyceride (TRIGL)  มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
13.1 ใชว้ดัปริมาณ Triglyceride (TRIGL) ใน serum และ plasma 
13.2 ใชห้ลกัการ Enzymatic colorimetric diazomethod   
13.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 8 สัปดาห์ 
13.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 8.85-885 mg/dL หรือ 0.1-10.0 mmol/Lโดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

14. น ้ายาตรวจ HDL-Cholesterol (HDL)  มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
14.1 ใชว้ดัปริมาณ HDL-Cholesterol (HDL)  ใน serum และ plasma 
14.2 ใชห้ลกัการ Homogeneous enzymatic colorimetric test   
14.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 12 สัปดาห์ 
14.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 3.09-150 mg/dL หรือ 0.08-3.88 mmol/Lโดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

15. น ้ายาตรวจ LDL-Cholesterol (LDL)  มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
15.1 ใชว้ดัปริมาณ LDL-Cholesterol (LDL)  ใน serum และ plasma 
15.2 ใชห้ลกัการ Homogeneous enzymatic colorimetric assay   
15.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 12 สัปดาห์ 
15.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 3.87-549 mg/dL หรือ 0.10-14.2mmol/Lโดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

16. น ้ายาตรวจ High sensitive CRP (hs-CRP)  มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
16.1 ใชว้ดัปริมาณ High sensitive CRP (hs-CRP) ใน serum และ plasma 
16.2 ใชห้ลกัการ Particle enhanced turbidimetric assay   
16.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 12 สัปดาห์ 
16.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 0.015-2.0 mg/dL หรือ 1.43-190 mmol/Lโดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

 

17. น ้ายาตรวจ Creatinine Kinese (CK) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
17.1 ใชว้ดัปริมาณ Creatinine Kinese (CK) ใน serum และ plasma 
17.2 ใชห้ลกัการ UV test   
17.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 8 สัปดาห์ 
17.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 7-2000 U/L โดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

18. น ้ายาตรวจ Lactate dehydrogenase (LDH) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
18.1 ใชว้ดัปริมาณ Lactate dehydrogenase (LDH) ใน serum และ plasma 
18.2 ใชห้ลกัการตาม Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie (DGKC) 



18.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 8 สัปดาห์ 
18.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 20-1200 U/L โดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

19. น ้ายาตรวจ Lactate มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
19.1 ใชว้ดัปริมาณ Lactate ใน plasma และ cebrospinal fluid 
19.2 ใชห้ลกัการ Enzymatic colorimetric assay   
19.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 12 สัปดาห์ 
19.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 1.8-140 mg/dL หรือ 0.2-15.5 mmol/L โดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

20. น ้ายาตรวจ UIBC มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
20.1 ใชว้ดัปริมาณ UIBC ใน serum และ plasma  
20.2 ใชห้ลกัการ Direct determination with FerroZine   
20.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 8 สัปดาห์ 
20.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 16.8-700 µg/dL หรือ 3-125  µmol/Lโดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

21. น ้ายาตรวจ Iron มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
21.1 ใชว้ดัปริมาณ Iron ใน serum และ plasma  
21.2 ใชห้ลกัการ Colorimetric assay   
21.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 สัปดาห์ 
21.4 มี lineatity ไม่ต ่ากวา่ 5.00-1000 µg/dL หรือ 0.90-179 µmol/L โดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

22. น ้ายาคาลิเบรเตอร์ส าหรับโปรตีนในปัสสาวะ/น ้าไขสันหลงั (CFAS PUC) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
22.1 เป็นน ้ายาทดสอบมาตรฐานในการตรวจ Proteins ใน urine/CSF  
22.2 น ้ายาหลงัจากละลายแลว้จะมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 4 สัปดาห์ ท่ี 2-8 องศาเซลเซียส   
22.3 สามารถใชเ้ป็นสารมาตรฐานในการตรวจหา Proteins ใน urine/CSF  

23. น ้ายา Ammonia/Ethanol/CO2 Calibrator มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
23.1 เป็นน ้ายามาตรฐานในการทดสอบหา Ammonia/Ethanol/CO2  
23.2 สามารถใชเ้ป็นสารมาตรฐานในการตรวจ Ammonia/Ethanol/CO2  

 

24. น ้ายาคาลิเบรเตอร์ส าหรับ HbA1c (CFAS HbA1C)  มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
24.1 เป็นน ้ายามาตรฐานในการทดสอบหา HbA1C  
24.2 สามารถใชเ้ป็นสารมาตรฐานในการตรวจ HbA1c 

25. น ้ายาแอคติเวเตอร์ (Activator) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
25.1 เป็นน ้ายาส าหรับการท า daily maintenance ในส่วนของ probe, electrode และ ISE tubing  
25.2 น ้ายาเป็นแบบ lyophilize  



25.3 Stability น ้ ายาหลงัจากละลายแลว้ (reconstituted activator);  4 วนั ท่ี 15-32 องศาเซลเซียส 7 
วนั ท่ี 2-8 องศาเซลเซียส 28 วนั ท่ี (-15)-(-25) องศาเซลเซียส (เม่ือแช่แขง็เพียงคร้ังเดียว)   

26. Reference Electrode (REF Electrode) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
26.1  เป็น Reference Electrode ส าหรับใชใ้นการตรวจวดัระดบั อิเลคโตรไลท์ (Na,K,Cl)ในเลือด 

โดยวธีิ ISE  
26.2 สามารถใชก้บัเคร่ืองตรวจวดัระดบัสารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติัได ้  

27. Chloride Electrode (Cl Electrode) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
27.1 เป็น Electrode ส าหรับใชใ้นการตรวจวดัระดบั Chloride (Cl) ในเลือด โดยวธีิ ISE  
27.2 สามารถใชก้บัเคร่ืองตรวจวดัระดบัสารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติัได ้  

28. Potassium Electrode (K Electrode) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
28.1 เป็น Electrode ส าหรับใชใ้นการตรวจวดัระดบั Potassium (K) ในเลือด โดยวธีิ ISE  
28.2 สามารถใชก้บัเคร่ืองตรวจวดัระดบัสารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติัได ้  

29. Sodium Electrode (Na Electrode) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
29.1 เป็น Electrode ส าหรับใชใ้นการตรวจวดัระดบั Sodium (Na) ในเลือด โดยวธีิ ISE  
29.2 สามารถใชก้บัเคร่ืองตรวจวดัระดบัสารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติัได ้  

30. น ้ายาตรวจ Microalbumin ในปัสสาวะ มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
30.1 ใชว้ดัปริมาณ Albumin ใน urine, serum, plasma และ cebrospinal fluid 
30.2 ใชห้ลกัการ Immunoturbidimetric assay   
30.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 12 สัปดาห์ 
30.4 ส าหรับ urine มี lineatity อยูใ่นช่วง 3–400 mg/L, ส าหรับ serum และ plasma มี lineatity อยู่

ในช่วง 3-101 g/L, ส าหรับ CSF มี lineatity อยูใ่นช่วง 36-4,800 mg/L โดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 
31. น ้ายาตรวจ Magnesium มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

31.1 ใชว้ดัปริมาณ Magnesium ใน serum, plasma และ urine 
31.2 ใชห้ลกัการ Colorimetric Endpoint Method วธีิ Xylidyl blue,diazonium salt  
31.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 12 สัปดาห์ 
31.4 ส าหรับ serum และ plasma มี lineatity อยู่ในช่วง 0.243-4.86 mg/dL ,ส าหรับ urine มี 

lineatity อยูใ่นช่วง 1.36–26.7 mg/dL โดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 
32. น ้ายาตรวจ Calcium มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

32.1 ใชว้ดัปริมาณ Calcium ใน serum, plasma และ urine 
32.2 ใชห้ลกัการ 5-nitro-5’-methyl-BAPTA (NM-BAPTA)  
32.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 สัปดาห์ 
32.4 ส าหรับ serum และ plasma มี lineatity อยูใ่นช่วง 0.8-20.1 mg/dL ,ส าหรับ urine มี lineatity 

อยูใ่นช่วง 0.8–30.1 mg/dL โดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 



33. น ้ายาตรวจ Phosphorus มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

33.1 ใชว้ดัปริมาณ Phosphorus ใน serum, plasma และ urine 
33.2 ใชห้ลกัการ Molybdate UV  
33.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 12 สัปดาห์ 
33.4 ส าหรับ serum และ plasma มี lineatity อยูใ่นช่วง 0.31-20.0 mg/dL ,ส าหรับ urine มี lineatity 

อยูใ่นช่วง 3.4–285 mg/dL โดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 
34. น ้ายาตรวจ Pancreatic α-amylase มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

34.1 ใชว้ดัปริมาณ Pancreatic α-amylase ใน serum, plasma และ urine 
34.2 ใชห้ลกัการ Immunoinhibition and  Enzymatic colorimetric method 
34.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 12 สัปดาห์ 
34.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 3-1,500 U/Lโดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

35. น ้ายา ISE DILUENT มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
35.1 เป็นน ้ ายาส าหรับเจือจางส่ิงส่งตรวจเพื่อใชต้รวจวดัปริมาณอิเลคโตรไลท ์Na, K, Cl โดยวิธี 

Ion   Selective Electrode (ISE)  
35.2 ใชก้บัระบบ ISE ของเคร่ืองตรวจหาสารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติั 

36. น ้ายา ISE Reference Electrolyte มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
36.1 เป็นน ้ ายาส าหรับใชต้รวจวดัปริมาณอิเลคโตรไลท ์Na, K, Cl โดยวิธี Ion Selective Electrode 

(ISE)  
36.2  ใชก้บัระบบ ISE ของเคร่ืองตรวจหาสารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติั  

37. น ้ายา ISE Internal Standard มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
37.1 เป็นน ้ ายาส าหรับใชต้รวจวดัปริมาณอิเลคโตรไลท ์Na, K, Cl โดยวิธี Ion Selective Electrode 

(ISE)  
37.2 ใชก้บัระบบ ISE ของเคร่ืองตรวจหาสารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติั  

38. น ้ายาตรวจ Creatinine มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
38.1 ใชว้ดัปริมาณ Creatinine ใน serum, plasma และ urine 
38.2 ใชห้ลกัการ Enzymatic method   
38.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 8 สัปดาห์ 
38.4 ส าหรับ serum และ plasma มี lineatity อยูใ่นช่วง 0.06-30.5 mg/dL ,ส าหรับ urine มี lineatity 

อยูใ่นช่วง 1.1–610 mg/dL โดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 
39. น ้ายาตรวจ Uric acid มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

39.1 ใชว้ดัปริมาณ Uric acid ใน serum, plasma และ urine 
39.2 ใชห้ลกัการ Enzymatic colorimetric test   
39.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 8 สัปดาห์ 



39.4 ส าหรับ serum และ plasma มี lineatity อยูใ่นช่วง 0.2-25.0 mg/dL ,ส าหรับ urine มี lineatity 
อยูใ่นช่วง 2.2–275 mg/dL โดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

40. น ้ายาตรวจ Bicarbonate (CO2)  มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
40.1 ใชว้ดัปริมาณ Bicarbonate (HCO3-) ใน serum และ plasma  
40.2 ใชห้ลกัการ Enzymatic ท าปฏิกิริยากบั Phosphoenolpyruvate (PEP)  
40.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 สัปดาห์ 
40.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 2-50 mmol/L โดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

41. น ้ายาตรวจ -Glutamyltransferase (GGT) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
41.1 ใชว้ดัปริมาณ -Glutamyltransferase ใน serum และ plasma  
41.2 ใชห้ลกัการ Enzymatic colorimetric test   
41.3 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 12 สัปดาห์ 
41.4 มี lineatity อยูใ่นช่วง 3-1,200 U/L โดยไม่เจือจางตวัอยา่ง 

42. น ้ายาพรีซินอร์มส าหรับโปรตีนในปัสสาวะ/น ้าไขสันหลงั (Precinorm PUC) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

42.1 เป็นน ้ายาควบคุมคุณภาพส าหรับการตรวจวดัการตรวจ Proteins ใน urine/CSF  
42.2 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 4 สัปดาห์ 

43. น ้ายาพริซิพาร์ทโปรตีนส าหรับปัสสาวะ/น ้าไขสันหลงั (Precipath PUC) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
43.1 เป็นน ้ายาควบคุมคุณภาพส าหรับการตรวจวดัการตรวจ Proteins ใน urine/CSF  
43.2 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 4 สัปดาห์ 

44. น ้ายาพริซิคอนโทรล คลินเค็ม มลัติ 1 QCS (PreciControl ClinChem Multi 1 QCS) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
44.1 เป็นน ้ายาควบคุมคุณภาพ (Control Serum) ท่ีมีค่าของสารต่างๆ อยูใ่นช่วงปกติ (Normal) หรือ 

ท่ีค่าสูงสุดของช่วงปกติ (Normal/Pathological threshold)  
44.2 เป็น Lyophilized ท่ีท ามาจาก Human Serum  
44.3 น ้ ายาหลงัจากละลายแลว้จะมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 12 ชัว่โมง ท่ี 15-25 องศาเซลเซียส 

หรือไม่นอ้ยกวา่ 5 วนั ท่ี 2-8 องศาเซลเซียส หรือไม่นอ้ยกวา่ 28 วนั ท่ี (-15)- (–25) องศาเซลเซียส  
45. น ้ายาพริซิคอนโทรล คลินเค็ม มลัติ 2 QCS (PreciControl ClinChem Multi 2 QCS) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

45.1 เป็นน ้ ายาควบคุมคุณภาพ (Control Serum) ท่ีมีค่าของสารต่างๆ อยู่ในช่วงผิดปกติ 
(Pathological range)  

45.2 เป็น Lyophilized ท่ีท ามาจาก Human Serum  
45.3 น ้ ายาหลงัจากละลายแลว้จะมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 12 ชัว่โมง ท่ี 15-25 องศาเซลเซียส 

หรือไม่นอ้ยกวา่ 5 วนั ท่ี 2-8 องศาเซลเซียส หรือไม่นอ้ยกวา่ 28 วนั ท่ี (-15)- (–25) องศาเซลเซียส  
46. แถบตรวจวดัระดบั Cardiac Troponin T มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

46.1 เป็นแถบตรวจวดัระดบั Cardiac Troponin T ในเลือดแบบปริมาณ 



46.2 ใชห้ลกัการ Sandwich complex ระหวา่ง Biotinylated monoclonal anti-troponin T antibodies 
และ Gold-labelled monoclonal anti-troponin T antibodies ท่ีจ  าเพาะเจาะจงกบั Cardiac 
TroponinT ในเลือด 

46.3 มีค่าการตรวจวดัรายงานแบบ Quantitative measurement range 40-2,000 ng/L 
47. น ้ายาเฟอ ที-สแตนดาร์ท (Fe Standard) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

47.1  เป็นน ้ายามาตรฐาน (Standard) ส าหรับการปรับตั้งค่าท่ีใชใ้นการทดสอบน ้ ายาในกลุ่ม Serum 
ferritin  

47.2 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 4 สัปดาห์ 
48. น ้ายา Cell Wash Solution II / Acid Wash มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

48.1 เป็นน ้ายาส าหรับใชล้า้งคิวเวตส าหรับเคร่ืองตรวจหาสารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติั   
49. น ้ายาโซเดียมคลอไรด ์(NaCl) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

49.1  เป็นน ้ายาส าหรับเจือจางสารตวัอยา่ง ในการตรวจวเิคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติั  
50. น ้ายาคาลิเบรเตอร์ส าหรับโปรตีน   (CFAS Proteins) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

50.1  เป็นน ้ายาทดสอบมาตรฐานในการตรวจหา Proteins  
50.2 มี stability หลงัจากเปิดใชง้านไม่ต ่ากวา่ 4 สัปดาห์ 

51. น ้ายาเอส.เอม็.เอส (SMS) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

51.1  เป็นน ้ ายาส าหรับใชล้า้ง reagent probes และ reaction cells ส าหรับเคร่ืองตรวจหาสารเคมีใน
เลือดแบบอตัโนมติั  

52. น ้ายาโซเดียมไฮดร๊อกไซด ์ดี (NaOH-D cassette) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
52.1  เป็นน ้ ายาส าหรับใชล้า้ง reagent probes และ reaction cells ส าหรับเคร่ืองตรวจหาสารเคมีใน

เลือดแบบอตัโนมติั  
53. น ้ายาซีร่ัม อินเด็กซ์(Serum Index) 1 cassette มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

53.1 เป็นน ้ ายาส าหรับตรวจวดัปริมาณ lipemia index, hemolysis index และ icterus index ใน 
serum และ plama  

53.2 สามารถใชต้รวจไดใ้นเคร่ืองตรวจวเิคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติั  
54. น ้ายาโซเดียมไฮดร๊อกไซด ์มลัติคลีน (Sample Cleaner I) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

54.1 เป็นน ้ายาส าหรับใชล้า้งคิวเวตส าหรับเคร่ืองตรวจหาสารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติั  
55. รายละเอียดน ้ายาคาลิเบรเตอร์ (Calibrator FAS) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

55.1 เป็นน ้ ายามาตรฐาน (Standard) ส าหรับการปรับตั้งค่าท่ีใช้ในการตรวจโดยเคร่ืองวิเคราะ
อตัโนมติัทางเคมี  

55.2 น ้ ายาสามารถเก็บรักษาไดท่ี้อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส มีอายุการใช้งานจนถึงก าหนดวนั
หมดอายตุามท่ีระบุไวข้า้งขวด (กรณีท่ียงัไม่ละลาย)  



55.3 น ้ ายาหลงัจากละลายแลว้มีอายุอยูไ่ดน้าน 8 ชัว่โมงท่ี 15-25 องศาเซลเซียส หรือ 2 วนัท่ี 2-8 
องศาเซลเซียส หรือ 4 สัปดาห์ ท่ี (-15)-(-25) องศาเซลเซียส  

56. น ้ายา Ammonia/Ethanol/CO2 Control I  มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
56.1 เป็นน ้ายาควบคุมคุณภาพ (Control Serum) เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ/หรือความแม่นย  า

ในการทดสอบ Ammonia/Ethanol/CO2 ท่ีมีค่าอยูใ่นช่วงปกติ  
56.2 สามารถใชเ้ป็นสารควบคุมคุณภาพในการตรวจAmmonia/Ethanol/CO2  

57. น ้ายา Ammonia/Ethanol/CO2 Control II มีคุณลกัษณะดงัน้ี  
57.1 เป็นน ้ายาควบคุมคุณภาพ (Control Serum) เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ/หรือความแม่นย  า

ในการทดสอบ Ammonia/Ethanol/CO2 ท่ีมีค่าอยูใ่นช่วงผดิปกติ  
57.2 สามารถใชเ้ป็นสารควบคุมคุณภาพในการตรวจAmmonia/Ethanol/CO2  

58. น ้ายาโซเดียมไฮดร๊อกไซด ์ดี(NaOH-D) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
58.1 เป็นน ้ายาส าหรับใชล้า้งคิวเวตส าหรับเคร่ืองตรวจหาสารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติั  

59. น ้ายาอีโคเทอร์เจน (Ecotergent) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
59.1 เป็นน ้ ายาท่ีใชส้ าหรับลดแรงตึงผิวและป้องกนัเช้ือราใน water bath ส าหรับใชก้บัเคร่ืองตรวจ

หาสารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติั  
60. สารมาตรฐานช่วงค่าต ่าส าหรับการตรวจอิเลคโตรไลทใ์นเลือดโดยวธีิ ISE (ISE STANDARD LOW) มี

คุณลกัษณะดงัน้ี 
60.1 เป็นสารมาตรฐานช่วงค่าต ่าส าหรับใชใ้นการคาลิเบรท การตรวจอิเลคโตรไลทใ์นเลือดโดยวิธี 

ISE  
60.2 ใชค้าลิเบรทการตรวจหาอิเลคโตรไลทใ์นเลือดโดยวธีิ ISE ดว้ยเคร่ืองตรวจหาสารเคมีในเลือด

แบบอตัโนมติั  
61. สารมาตรฐานช่วงค่าสูงส าหรับการตรวจอิเลคโตรไลทใ์นเลือดโดยวธีิ ISE (ISE STANDARD High) มี

คุณลกัษณะดงัน้ี 
61.1 เป็นสารมาตรฐานช่วงค่าสูงส าหรับใชใ้นการคาลิเบรท การตรวจอิเลคโตรไลทใ์นเลือดโดยวิธี 

ISE  
61.2 ใชค้าลิเบรทการตรวจหาอิเลคโตรไลทใ์นเลือดโดยวธีิ ISE ดว้ยเคร่ืองตรวจหาสารเคมีในเลือด

แบบอตัโนมติั  
62. น ้ายาคาลิเบรเตอร์ส าหรับไขมนั  (CFAS Lipid) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

62.1 เป็นน ้ายาทดสอบมาตรฐานในการตรวจ Lipid   
62.2 สามารถใชเ้ป็นสารมาตรฐานในการตรวจ Lipid ดว้ยน ้ ายาส าหรับเคร่ืองวิเคราะห์อตัโนมติั

ทางเคมีคลินิค  
63. แถบควบคุมคุณภาพ Roche Cardiac IQC มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

63.1 เป็นแถบควบคุมคุณภาพ (Control Serum) ระบบแสงของเคร่ือง  



63.2 ประกอบด้วยแถบควบคุมคุณภาพ reusable control strips จ านวน 2 แถบ คือ Roche 
CARDIAC IQC low และ Roche CARDIAC IQC high พร้อมดว้ย code chip จ านวน 1 ช้ิน 

63.3 แถบควบคุมคุณภาพมีส่วนประกอบของ Gold-labelled anti-HAS antibodies (IQC low: 85 ng 
และ IQC high: 126 ng) 

63.4 หลงัเปิดใชง้านคร้ังแรก มีอายใุชง้าน 6 เดือน 
 
 เงื่อนไขเพิม่เติม 

1. ผูข้ายจะตอ้งจดัหาเคร่ืองตรวจวิเคราะห์แบบอตัโนมติั ส าหรับการตรวจวิเคราะห์ตลอดระยะเวลาท่ี
โรงพยาบาลฯ ใชง้านน ้ายาดงักล่าว โดยเคร่ืองตรวจวเิคราะห์แบบอตัโนมติั มีคุณสมบติัดงัน้ี 

1.1 สามารถท าการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกจ านวน 1 เคร่ือง มีความเรว็ในการวิเคราะห์ 1,000 

เทสต์/ช่ัวโมงรวมอเิลคโตรไลต์ (ISE) 

1.2 เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา และได้รับอนุญาตน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์จาก
คณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทย 

2. น ้ายาตรวจวเิคราะห์ตอ้งผลิตจากบริษทัฯ เดียวกนักบัเคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมติั และไม่มีการปรับ
โปรแกรมการทดสอบ (Protocol Modification) รวมถึงมีหนงัสือรับรองการผลิตท่ีไดม้าตรฐานตาม
หลกัสากล 

3. ผูข้ายจะตอ้งอบรมการใชง้านเคร่ืองตรวจวเิคราะห์อตัโนมติัใหก้บัผูป้ฏิบติังานจนสามารถใชง้านเคร่ือง
ไดดี้ มีการจดัอบรมการใชง้านเคร่ืองให้แก่ผูป้ฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และรับผิดชอบในการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive maintenance) อย่างน้อยปีละ 3 คร้ังโดยไม่คิดมูลค่า รวมถึง
รับผิดชอบค่าอะไหล่ของเคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมติัและอุปกรณ์ประกอบกรณีท่ีเกิดการเสียหาย 
อนัเกิดจากการใชง้านตามปกติ รวมถึงตอ้งซ่อมแซมเคร่ืองภายใน 24 ชัว่โมง นบัตั้งแต่ไดรั้บแจง้ให้
ทราบ ไม่วา่จะดว้ยช่องทางการส่ือสารใด เม่ือมีกรณีท่ีเคร่ืองมีปัญหาในการใชง้าน 

4. ผูข้ายตอ้งดูแลระบบหลงัการติดตั้งเคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมติั ระบบน ้ าดี น ้ าเสีย และระบบไฟฟ้า
ส ารองเพื่อใหส้ามารถท างานไดโ้ดยไม่สะดุด 

5. ผูข้ายจะต้องเช่ือมต่อเคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมติัเข้ากบัระบบ LIS ของโรงพยาบาล และตอ้ง
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมดอนัเกิดข้ึนจากการเช่ือมต่อตลอดการใชง้านของเคร่ือง 

6. น ้ ายาทั้งหมดไดรั้บมาตรฐานการผลิตจาก US FDA หรือ CE Mark และไดรั้บอนุญาตน าเขา้จาก
คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย 

7. บริษทัผูข้ายตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสมคัรเขา้ร่วมโครงการประเมินระบบคุณภาพโดย
องคก์รภายนอก (External Quality Assessment)  

8. บริษทัผูข้ายสามารถส่งมอบสินคา้หลงัจากไดรั้บใบสั่งซ้ือภายใน 15 วนัท าการ และสินคา้ท่ีส่งตอ้งมี
อายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 



9. กรณีเกิดความเสียหายกับสินค้าก่อนถึงผูรั้บสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบ
ทดแทนสินคา้ท่ีเสียหายนั้นๆเตม็จ านวน 

10. ผลิตภณัฑเ์ป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และมีคุณภาพดีตลอดอายกุารใชง้าน 
11. บริษทัจะรับแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ ์กรณีสินคา้นั้นใกลห้มดอายลุ่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
12. ผลิตภณัฑท่ี์เสนอตอ้งเป็นราคารวมภาษีทุกชนิด และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆตลอดจนค่าขนส่ง 
13. ส่งของท่ี หอ้งแลปชีวเคมี โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ อาคารพิเคราะห์และบ าบดัโรค (เฟส 2) ชั้น 

4 เลขท่ี 504 ถนน สมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ น ้ายาตรวจทางพยาธิวิทยา จ้านวน 63 รายการ ๑๓ – ๖๒ 
 

ล้าดับที่ รายการ หน่วยนับ จ้านวน ราคาต่อหน่วย   
รวม 

Vat (บาท) 

ราคารวม 
รวม 

Vat (บาท) 
1 GLUC 3COBAS C,INTEGRA CASSETTE 34   

2 UREAL,COBAS C/INTEGRA CASSETTE 40   

3 
HBA1C 
GEN.3COBASC/INTEGRA 

CASSETTE 35   

4 TOUC3,COBAS CASSETTE 2   
5 TP2,COBAS C/INTEGRA CASSETTE 10   

6 
ALB GEN.2,COBAS 
C/INTEGRA 

CASSETTE 12   

7 
ALP GEN.2(400),COBAS 
C/INTEGRA 

CASSETTE 24   

8 ASTL,COBAS C/INTEGRA CASSETTE 25   
9 AL TL,COBAS C/INTEGRA CASSETTE 26   

10 
BILD,COBAS C/INTEGRA 
GEN2 

CASSETTE 10   

11 
BILT SPECLAL,COBAS 
C/INTEGRA 

CASSETTE 10   

12 
CHOL GEN2,COBAS 
C/INTEGRA 

CASSETTE 35   

13 TRIGL,COBAS C/INTEGRA CASSETTE 60   

14 HDL-C4,COBAS C/INTEGRA CASSETTE 51   
15 LDL GEN3,COBAS C CASSETTE 74   
16 HS-CRP CASSETTE 3   
17 CKL,COBAS C/INTEGRA CASSETTE 11   
18 LDHL CASSETTE 3   
19 LACTATE,COBAS C CASSETTE 8   
20 UIBC,COBAS C BOX 3   
21 IRON2,COBAS C CASSETTE 3   
22 CALIBRATER FAS PUC PACK 3   



23 AME/ETHCO2 CAL PACK 11   
24 CFAS HBA1C BOX 4   
25 ACTIVATOR BOX 2   
26 REFERENCE ELECTRODE PACK 4   
27 CL 

ELECTRODE,HIT/COBAS C 
PACK 12   

28 K ELECTRODE,HIT/COBAS 
C 

PACK 12   

29 NA 
ELECTRODE,HIT/COBAS C 

PACK 12   

30 INTEGRA TINA-QUANT 
ALB-T MAU 

CASSETTE 14   

31 MG,COBAS C CASSETTE 5   
32 CA,COBAS C CASSETTE 5   
33 PHOS2,COBAS C CASSETTE 5   
34 P-AMTLL,COBAS C CASSETTE 5   
35 ISE DILUENT,COBAS BOX 7   
36 ISE REFERENCE ELECTPOL 

YTE 
BOX 9   

37 ISE INTERNAL 
STANDARD,COBAS C 

BOX 13   

38 CREP2,COBAS C/INTEGRA CASSETTE 75   
39 UA2,COBAS C/INTEGRA CASSETTE 30   
40 CO2-L,COBAS C/INTEGRA CASSETTE 22   
41 GGTL22,COBAS C CASSETTE 2   
42 PRECINORM OUC BOX 2   
43 PRECINORM OUC BOX 2   
44 PRECICONTROL 

CLINCHEM MILTI 1  
BOX 2   

45 PRECICONTROL 
CLINCHEM MILTI 2 

BOX 2   

46 ROCH CARDIAC T 
QUANTITATIVE 

BOX 6   



47 FE STANDARD BOX 1   
48 ACID WASH BOTT 1   
49 DILUENT 9% NACL CASSETTE 8   
50 CFAS PROTEIN BOX 4   
51 SMS CASSETTE CASSETTE 15   
52 NAOH-D (CASSETTE),COBAS C CASSETTE 210   
53 SERUN INDEX CASSETTE 1   
54 SAMOLE CLEANER BOX 2   
55 CALIBRATOR FAS PACK 2   
56 AME/ETHCO2 CONT I BOTT 3   
57 AME/ETHCO2 CONT II BOTT 3   
58 NAOH-D/BASIC WASH BOTT 80   
59 Ecotergent BOX 4   
60 STANDARD LOW BOX 11   
61 STANDARD HIGH BOX 21   
62 CF AS LIPID BOX 4   
63 ROCH CARDIAC IQC BOX 1   
 ราคารวม     

 
 

 

 


