
 

 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้้ายาเคมี/เคมีภัณฑ์ จ้านวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

                 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้้ายาเคมี/เคมีภัณฑ์ จ้านวน ๘ 
รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔,๗๘๔,๘๔๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

 
 น้้ายาเคมีเคมีภัณฑ์ จ้านวน ๘   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 หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๗๕๒๘๕๔ ในวนัและเวลาราชการ 

  

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ 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) 

งานจัดซื้อน้้ายาเคมี/เคมีภัณฑ์ จ้านวน ๘ รายการ 

ความต้องการ น้้ายาเคมี/เคมีภัณฑ์ จ้านวน ๘ 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 

เป็นแบบพร้อมใช้งาน (Ready to use) ไม่ต้องมีการเตรียมน้้ายาเพ่ือลดความผิดพลาดหรือมีการเตรียมอย่างง่ายเพ่ือ

ความคงทนในการใช้งาน 

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

   ๑.  มีความสามารถตามกฎหมาย 

   ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

   ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

   ๔.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

   ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย                                                                                                                     

                       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา    

              ๗.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว   



 

            ๘.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จ

พระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

             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. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 

                      ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคารเว้นแต่การ

จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. คุณสมบัติทัว่ไป 



 

๑.๑ น ้ายาทุกชนิดตอ้งเป็นน ้ายาจากผูผ้ลิตเดียวกนักบัเคร่ืองตรวจวเิคราะห์ ( Original ) และ ส าเร็จรูปพร้อม
ใชง้าน ( ready to use ) 
๑.๒ คุณภาพน ้ายาผา่นการรับรองมาตรฐานระดบัสากล (ISO certificate) หรือ US-FDA หรือ CE Mark และ
น ้ายาตอ้งไดรั้บอนุญาตการน าเขา้และจดัจ าหน่ายจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย 
๑.๓ น ้ายาทุกชนิดตอ้งสามารถใชก้บัเคร่ืองตรวจวเิคราะห์อตัโนมติัแบบ random access ท่ีมี barcode reader  
๑.๔ น ้ายาตอ้งมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ ๖ เดือน นบัจากวนัท่ีส่งมอบ 
๑.๕ เป็นน ้ายาท่ีผา่นการรับรองใหส้ามารถใชใ้นการวนิิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการ ( In vitro Diagnostic ) 

 
๒. คุณสมบัติเฉพาะ  
เป็นชุดน ้ายาส าเร็จรูป ท่ีใชก้บัเคร่ืองอตัโนมติัวิเคราะห์ทางภูมิคุม้กนัและมีองคป์ระกอบครบชุดส าหรับการ
ตรวจจากส่ิงส่งตรวจจากมนุษย ์ดงัรายการต่อไปน้ี 

๑.) น า้ยาตรวจ  Alpha-fetoprotein (AFP)   
๑.๑ ใชเ้พื่อวดัปริมาณ  alpha-fetoprotein (AFP) ใน serum ,plasma และ amniotic fluid 
๑.๒ ใชห้ลกัการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay(CMIA) ในการตรวจวเิคราะห์ 
๑.๓ น ้ายาเป็นชนิดพร้อมใชง้าน ทั้ง Reagent, Calibrator และ Control (Ready to use) 
๑.๔  มี Stability onboard อยา่งนอ้ย 30 วนั 
๑.๕  มีค่าท่ีตรวจวดัไดใ้น serum/plasma ไม่นอ้ยกวา่ 2,000 ng/ml 
 

๒.) น า้ยาตรวจ  Carcinoembryonic Antigen (CEA) 
๒.๑ ใชเ้พื่อวดัปริมาณ  Carcinoembryonic Antigen (CEA) ใน serum และ plasma  
๒.๒ ใชห้ลกัการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay(CMIA) ในการตรวจวเิคราะห์ 
๒.๓ น ้ายาเป็นชนิดพร้อมใชง้าน ทั้ง Reagent, Calibrator และ Control (Ready to use) 
๒.๔ มี Stability onboard อยา่งนอ้ย 30 วนั 
๒.๕ มีค่าท่ีตรวจวดัไดใ้น serum/plasma ไม่นอ้ยกวา่ 1,500 ng/ml 

 
๓.) น า้ยาตรวจ  Total PSA   

๓.๑ใชเ้พื่อตรวจวดั Total PSA (both free PSA and PSA complexed to alpha-1-antichymotrypsin) 
ใน Serum 
๓.๒ ใชห้ลกัการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay(CMIA) ในการตรวจวเิคราะห์ 
๓.๓ น ้ายาเป็นชนิดพร้อมใชง้าน ทั้ง Reagent, Calibrator และ Control (Ready to use) 
๓.๔ มี Stability onboard อยา่งนอ้ย 30 วนั 
๓.๕ มีค่าท่ีตรวจวดัไดใ้น serum/plasma ไม่นอ้ยกวา่ 100 ng/mL 

  



 

๔.)  น า้ยาตรวจ  B-HCG 

๘.๑ ใชเ้พื่อตรวจวดัระดบั beta human chorionic gonadotropin (β‑hCG)ใน Serum และ Plasma 
๘.๒ ใชห้ลกัการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay(CMIA) ในการตรวจวเิคราะห์ 
๘.๓ น ้ายาเป็นชนิดพร้อมใชง้าน ทั้ง Reagent, Calibrator และ Control (Ready to use) 
๘.๔ มี Stability onboard อยา่งนอ้ย 30 วนั 
๘.๕ มีค่าท่ีตรวจวดัไดใ้น serum/plasma ไม่นอ้ยกวา่ 2.30 IU/mL 
 

๕.)  น า้ยาตรวจ  Free T4 
๔.๑ ใชเ้พื่อตรวจวดัระดบั free thyroxine (Free T4) ใน Serum และ Plasma 
๔.๒ ใชห้ลกัการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay(CMIA) ในการตรวจวเิคราะห์ 
๔.๓ น ้ายาเป็นชนิดพร้อมใชง้าน ทั้ง Reagent, Calibrator และ Control (Ready to use) 
๔.๔ มี Stability onboard อยา่งนอ้ย 30 วนั 
๔.๕ มีค่าท่ีตรวจวดัไดใ้น serum/plasma ไม่นอ้ยกวา่ 5.00 ng/dL 
 

๖.)  น า้ยาตรวจ  Free T3 
๕.๑ ใชเ้พื่อตรวจวดัระดบั free triiodothyronine (Free T3) ใน Serum และ Plasma 
๕.๒ ใชห้ลกัการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay(CMIA) ในการตรวจวเิคราะห์ 
๕.๓ น ้ายาเป็นชนิดพร้อมใชง้าน ทั้ง Reagent, Calibrator และ Control (Ready to use) 
๕.๔ มี Stability onboard อยา่งนอ้ย 30 วนั 
๕.๕ มีค่าท่ีตรวจวดัไดใ้น serum/plasma ไม่นอ้ยกวา่ 20.00 pg/mL 
 

               ๗.)  น า้ยาตรวจ  TSH 

๗.๑ ใชเ้พื่อตรวจวดัระดบั human thyroid stimulating hormone (TSH)ใน Serum และ Plasma 
๗.๒ ใชห้ลกัการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay(CMIA) ในการตรวจวเิคราะห์ 
๗.๓ น ้ายาเป็นชนิดพร้อมใชง้าน ทั้ง Reagent, Calibrator และ Control (Ready to use) 
๗.๔ มี Stability onboard อยา่งนอ้ย 30 วนั 
๗.๕ มีค่าท่ีตรวจวดัไดใ้น serum/plasma ไม่นอ้ยกวา่ 100.00 μIU/mL. 

 
   ๘.)  น า้ยาตรวจ  Total T3 

๖.๑ ใชเ้พื่อตรวจวดัระดบั total triiodothyronine (Total T3) ใน Serum และ Plasma 
๖.๒ ใชห้ลกัการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay(CMIA) ในการตรวจวเิคราะห์ 
๖.๓ น ้ายาเป็นชนิดพร้อมใชง้าน ทั้ง Reagent, Calibrator และ Control (Ready to use) 



 

๖.๔ มี Stability onboard อยา่งนอ้ย 30 วนั 
๖.๕ มีค่าท่ีตรวจวดัไดใ้น serum/plasma ไม่นอ้ยกวา่ 6.00 ng/mL 

 
๓. เงื่อนไขเฉพาะ 

๓.๑ ผูข้ายเป็นผูจ้ดัหาเคร่ืองตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุม้กนัวิทยาแบบอตัโนมติัตลอดช่วงสัญญา  
จ านวน ๒  เคร่ือง มีอตัราเร็วในการตรวจวิเคราะห์รวม (Throughput)ไม่นอ้ยกวา่  ๒๐๐ การทดสอบต่อ
หน่ึงชัว่โมงต่อเคร่ือง และมีความสามารถในการท าการตรวจวดัไดค้รบทุกรายการทดสอบทั้ง  ๘  รายการ
ไดภ้ายในเคร่ืองเดียว 

๓.๒ เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมติัตอ้งมีต าแหน่งการวางตวัอยา่งด่วน STAT input area บน
ตวัเคร่ือง  โดยสามารถก าหนดต าแหน่ง STAT input ไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ช้ 

๓.๓ เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมติั ตอ้งมีระบบการป้องกนั Carry over ระหวา่งตวัอยา่งส่งตรวจ
กบัตวัอยา่งส่งตรวจ ระหวา่งน ้ายากบัน ้ายา และระหวา่งส่ิงส่งตรวจกบัน ้ายา โดยไม่ท าใหเ้กิดค่าใชจ่้าย 
(Hidden cost) เพิ่มเติมกบัทางหน่วยงาน 

๓.๔ เคร่ืองตรวจวเิคราะห์ทางภูมิคุม้กนัวทิยาแบบอตัโนมติัตอ้งมีระบบตรวจสอบส่ิงส่งตรวจไดท้ั้ง 
Clot, Soft Clot, Bubble & Foam โดยใชเ้ทคโนโลย ีpressure differentiate detection ( PDD ), ระบบ
ตรวจสอบปริมาณของส่ิงส่งตรวจ (Level detection), ระบบป้องกนัปัญหาการปนเป้ือนระหวา่งตวัอยา่ง
ตรวจ (Carry over), ระบบเจือจางตวัอยา่งตรวจอตัโนมติั (Auto sample dilution), ระบบควบคุมความเยน็
ในเคร่ืองเพื่อรักษาสภาพน ้ายาในเคร่ือง และสามารถสั่งงานแบบสัมผสัหนา้จอได ้(Touch screen) 

๓.๕ เคร่ืองตรวจวเิคราะห์ทางภูมิคุม้กนัวทิยาท่ีผูข้ายจดัหามา ตอ้งสามารถตรวจไดท้ั้ง Primary tube 
(ขนาด ๑๓ x ๗๕ ม.ม., ๑๓ x ๑๐๐ ม.ม.) และ sample cup ขนาดต่างๆได ้

๓.๖ เคร่ืองตรวจท่ีผูข้ายน ามาใหโ้รงพยาบาลฯ ใชง้านตอ้งมีหนงัสือรับรองการน าเขา้ท่ีออกโดย
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)ใหถู้กตอ้งตามระเบียบหรือกฎหมายก าหนด 

 
๔. เงื่อนไขอื่นๆ 

๔.๑ ผูข้ายตอ้งมีการจดัการอบรมการใชเ้คร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมติัให้แก่เจา้หนา้ท่ีของ
หอ้งปฏิบติัการ ตลอดจนการบ ารุงรักษาและการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้จนใชง้านไดจ้ริง  

๔.๒  ผูข้ายจะตอ้งท าแผนการในการบ ารุงรักษารายปี ของเคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมติัและ 
Calibrate เคร่ืองให้อยูใ่นสภาพดี สามารถตรวจวเิคราะห์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  าทุก ๓ เดือน (พร้อมส่งมอบ
ตารางการบ ารุงรักษา) ตลอดอายุ 

๔.๓ ผูข้ายจะตอ้งจดัหา Hardware ท่ีจ  าเป็นในการเช่ือมต่อเคร่ืองมือตรวจวเิคราะห์เขา้กบัระบบ
บริหารจดัการขอ้มูลทางห้องปฏิบติัการ (LIS) ท่ีมีอยูแ่ลว้ 



 

๔.๔ ผูข้ายจะตอ้งจดัหา การควบคุมคุณภาพโดยองคก์ารภายนอก (IQA, EQA) ตลอดอายขุอง
สัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบท้าย น้้ายาเคมี/เคมีภัณฑ์ จ้านวน ๘ รายการ  ๑๔ – ๖๒ 

 



 

ที่ รายการ หน่วยนับ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวม 
1 AFP REAGENT KIT 200 T Box 28   

2 CEA REAGENT KIT 200 T Box 29   

3 TOTAL PSA 200 T Box 16   

4 TOTAL BHCG RGT 200 T Box 3   

5 FREE T4 RGT 200 T Box 40   

6 FREE T3 RGT 200 T Box 30   

7 TSH RGT 200 T KI Box 42   

8 TOTAL T3 RGT 200 T Box 12   

 ราคารวม     

 


