
 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้้ายาเคมี/เคมีภัณฑ์ จ้านวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 

 

                 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้้ายาเคมี/เคมีภัณฑ์ จ้านวน ๑๒ 
รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔,๙๙๘,๖๘๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

 
 อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า
(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) 

จ้านวน ๑๒   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 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 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 ๑๓ 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 ๑๒ รายการ 

ความต้องการ น้้ายาเคมี/เคมีภัณฑ์ จ้านวน ๑๒ รายการ (ตามบัญชีรายละเอียด แนบท้าย) 

วัตถุประสงค์ ใช้ตรวจหาระดับสารเคมีต่างๆจากสิ่งส่งตรวจของมนุษย์ ในรอบ ๙ เดือน ตั้งแต่ ๑ มกราคม 

๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

คุณสมบัติทั่วไป 

 เป็นชุดน้้ายาส้าเร็จรูปที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ อัตโนมัติ ส้าหรับวิเคราะห์หาระดับสารเคมี และ มี

องค์ประกอบครบชุด ส้าหรับ การตรวจจากสิ่งส่งตรวจของมนุษย์ โดยที่น้้ายาส้าหรับตรวจวิเคราะห์หาระดับ

สารเคมี เป็นแบบพร้อมใช้งาน (Ready to use) ไม่ต้องมีการเตรียมน้้ายาเพ่ือลดความผิดพลาดหรือมีการ

เตรียมอย่างง่ายเพ่ือความคงทนในการใช้งาน 

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

   ๑.  มีความสามารถตามกฎหมาย 

   ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

   ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

   ๔.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 

   ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น

หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย                                                                                                                     



                       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา    

              ๗.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว   

            ๘.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็น

ผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

             ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                       ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 

                      ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี

รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 

                      ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่

การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ก้าหนด 

 

 

 

 

 



คุณลกัษณะเฉพาะ 

1.น ้ายาตรวจ Creatinine enzymatic  มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
1.1 เป็นน ้ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา Creatinine ในซีร่ัม พลาสมาและปัสสาวะ 
1.2 วธีิตรวจวเิคราะห์ Enzymatic 
1.3 วดัปฎิกิริยา  Endpoint , ท่ีความยาวคล่ืน 600นาโนเมตร 
1.4 ช่วงการตรวจวิเคราะห์ 

0.05-50 mg/dLในซีร่ัม และพลาสมา 
1-500 mg/dLในปัสสาวะ 

2.น ้ายาตรวจCHOLESTEROL มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
2.1 เป็นน ้ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา   Cholesterol ในซีร่ัม และพลาสมา 
2.2 วธีิตรวจวเิคราะห์ CHO-POD 
2.3 วดัปฎิกิริยา  Endpoint , ท่ีความยาวคล่ืน  540นาโนเมตร 
2.4 ช่วงการตรวจวิเคราะห์ 

20 –  700  mg/dL 
 
3.น ้ายาLDL CHOLESTEROL มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

3.1 เป็นน ้ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา   LDL Cholesterol  (LDL-C)    ใน Serum, Plasma  
3.2 วธีิตรวจวเิคราะห์ Enzymatic Selective Protection 
 
3.3 วดัปฎิกิริยาEndpoint ท่ีความยาวคล่ืน600  นาโนเมตร 
3.4 ช่วงการตรวจวิเคราะห์ Serum/Plasma  10 – 400  mg/dL 

4.น ้ายาHDL CHOLESTEROL มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
4.1 เป็นน ้ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา HDL Cholesterol (HDL-C)ใน Serum และ Plasma   
4.2 วธีิตรวจวเิคราะห์Enzymatic Immunoinhibition 
4.3 วดัปฎิกิริยา Endpoint ท่ีความยาวคล่ืน 600  นาโนเมตร 
4.4 ช่วงการตรวจวิเคราะห์Serum/Plasma 2 – 180 mg/dL 

5.น ้ายา TRIGLYCERIDE มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
5.1 เป็นน ้ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา Triglyceride  ในซีร่ัม และพลาสมา 
5.2 วธีิตรวจวเิคราะห์ GPO-POD 
5.3 วดัปฎิกิริยา  Endpoint , ท่ีความยาวคล่ืน  660 นาโนเมตร 
5.4 ช่วงการตรวจวิเคราะห์   10 –  1000  mg/ dL 



6.น ้ายา Lactate 75 test/set มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
6.1 เป็นน ้ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา   Lactate (LAC) ใน Plasma หรือ cerebrospinal fluid. 
6.2 วธีิตรวจวเิคราะห์  Enzymatic 
6.3 วดัปฎิกิริยา  Fixedท่ีความยาวคล่ืน  540  นาโนเมตร 
6.4 ช่วงการตรวจวิเคราะห์Plasma  2 – 120  mg/dL 

7.น ้ายา C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY (CRPHS) มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
7.1 เป็นน ้ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา C-reactive proteinในSerum หรือ Plasma  
7.2 วธีิตรวจวเิคราะห์Latex Particle Immuno turbidimetric method 
7.3 วดัปฎิกิริยา  Fixed , ท่ีความยาวคล่ืน  570  นาโนเมตร 
7.4 ช่วงการตรวจวิเคราะห์ในSerum/Plasma :  0.08-80 mg/L 

8. น ้ายา HDL CHOLESTEROL CALIBRATORมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
8.1 เป็นสารมาตรฐานส าหรับสอบเทียบน ้ายาท่ีใชก้บั HDL CHOLESTEROL CALIBRATOR 
ส าหรับการทดสอบ HDL Cholesterol 
8.2 เป็น lyophilized human serum ท่ีมี HDL Cholesterol เป็นส่วนประกอบ 

9.น ้ายา LDL CHOLESTEROL CALIBRATORมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
 9.1 เป็นสารมาตรฐานส าหรับสอบเทียบน ้ายาส าหรับการทดสอบ LDL Cholesterol 

9.2 เป็น lyophilized human serum ท่ีมี LDL Cholesterol เป็นส่วนประกอบ 
 
 

 
10.น ้ายา CRPLATEX HIGHLY SENSITIVE CAL มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

10.1 เป็นสารมาตรฐานส าหรับสอบเทียบน ้ายาส าหรับการทดสอบ C-reactive protein (CRP) 
Highly Sensitive 

10.2 เป็น Liquid human serum matrix ท่ีมี human CRP เป็นส่วนประกอบ 
 

11. น ้ายา CRP LATEX CONTROL SERA มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
11.1 เป็นสารท่ีใชส้ าหรับควบคุมคุณภาพของการทดสอบ CRP Highly Sensitive และ CRP 

Sensitive 
11.2  เป็น liquid human serum ท่ีมี human CRP  

12. น ้ายา SYSTEM CALIBRATORมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
12.1 เป็นสารมาตรฐานส าหรับสอบเทียบน ้ายา 
12.2 เป็น lyophilized human serum มีส่วนผสมของ chemical additives และเอนไซมต่์าง 



 
 เง่ือนไขเพิ่มเติม 

1. ผูข้ายตอ้งติดตั้งเคร่ืองตรวจวเิคราะห์อตัโนมติั ส าหรับการตรวจวิเคราะห์ตลอดระยะเวลาท่ีโรงพยาบาลฯ 

ใชง้านน ้ายาดงักล่าว โดยเคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมติั มีคุณสมบติัดงัน้ี 

1.1 ผูข้ายตอ้งติดตั้งเคร่ืองตรวจวเิคราะห์ ท่ีสามารถท าการตรวจวเิคราะห์ทางเคมีคลินิกจ านวน 2 เคร่ือง  

โดยมีความเร็วรวมในการตรวจ 4100 การทดสอบต่อชัว่โมง (ทั้งน้ีรวมการตรวจดว้ยวิธี ISE ) 

1.2 เป็นเคร่ืองตรวจวิเคราะห์ผลิตภณัฑข์องทวปียุโรป หรือ อเมริกาหรือญ่ีปุ่น และไดรั้บอนุญาตน าเขา้

เคร่ืองมือแพทยจ์ากคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทย 

2. ผูข้ายตอ้งติดตั้งระบบ Pre analyticสามารถท าการลงทะเบียนหลอดส่ิงส่งตรวจ (registration), เปิดฝา

หลอด (decaping)คดัแยก เขา้สู่เคร่ืองวิเคราะห์อตัโนมติัได ้โดยสามารถท าการจดัเก็บ (Archiving)และมี

โปรแกรมช่วยคน้หาตวัอยา่งทดสอบได ้กรณีตอ้งการทวนสอบ 

3.น ้ายาตรวจวเิคราะห์เป็นผลิตจากบริษทัฯเดียวกนักบัเคร่ืองอตัโนมติั และสามารถท าการทดสอบเดียวกนั

ร่วมกนัได ้กรณีเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงมีปัญหา เพื่อผลการตรวจท่ีถูกตอ้ง และการควบคุมคุณภาพตาม

มาตรฐานห้องปฏิบติัการ รวมถึงมีหนงัสือรับรองการผลิตท่ีไดม้าตรฐานตามหลกัสากล  

4. ผูข้ายตอ้งอบรมการใชง้านเคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมติั ใหก้บัผูป้ฏิบติังานจนสามารถใชง้านเคร่ืองไดดี้ 

มีการจดัอบรมการใชเ้คร่ืองใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และรับผดิชอบในการบ ารุงรักษาเชิง

ป้องกนั (Preventive Maintenance) อยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง โดยไม่คิดมูลค่า รวมถึงการรับผดิชอบค่าอะไหล่

ของเคร่ืองตรวจอตัโนมติัและอุปกรณ์ประกอบกรณีท่ีเกิดเสียหาย อนัเกิดจากการใชง้านตามปกติ รวมถึง

ตอ้งซ่อมแซม เคร่ืองภายใน 24 ชัว่โมง นบัตั้งต ่าดรั้บแจง้ใหท้ราบ ไม่วา่จะดว้ยช่องทางการส่ือสารใด เม่ือมี

กรณีท่ีเคร่ืองมีปัญหาในการใชง้าน 

5. ผูข้ายตอ้งดูแลระบบหลงัการติดตั้งเคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมติั ระบบน ้าดี น ้าเสีย และระบบไฟฟ้า

ส ารองเพื่อใหส้ามารถท างานไดโ้ดยไม่สะดุด 

6. ผูข้ายตอ้งเช่ือมต่อเคร่ืองอตัโนมติัเขา้กบัระบบ LIS ของโรงพยาบาล และ ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด

อนัเกิดจากการเช่ือมต่อตลอดการใชง้านของเคร่ือง 



7. น ้ายาทั้งหมดไดรั้บมาตรฐานการผลิตจาก US FDA หรือ CE MARK และไดรั้บอนุญาตน าเขา้จาก

คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย 

8. ผูข้ายตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการสมคัรเขา้ร่วมโครงการประเมิณระบบคุณภาพโดยองคก์ร

ภายนอก (External Quality Assessment) ทั้งน้ีโดยทางห้องปฏิบติัการฯจะเป็นฝ่ายคดัเลือกโครงการฯ 

ดงักล่าวและแจง้ใหท้างบริษทัทราบ 

9. ผูข้ายตอ้งสามารถส่งมอบสินคา้หลงัจากไดรั้บใบสั่งซ้ือภายใน 5 วนัท าการ และสินคา้ท่ีส่งตอ้งมีอายใุช้

งานไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

10. กรณีเกิดความเสียหายกบัสินคา้ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบทดแทนสินคา้ท่ีเสียหาย

นั้นๆเตม็จ านวน 

11. ผลิตภณัฑเ์ป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และ มีคุณภาพดีตลอดอายกุารใชง้าน 

12. ผูข้ายตอ้งรับแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ ์กรณีท่ีสินคา้นั้นเส่ือมคุณภาพหรือใกลห้มดอาย ุ

13. ผลิตภณัฑท่ี์เสนอเป็นราคารวมภาษีทุกชนิด และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆตลอดจนค่าขนส่ง 

14. ส่งของท่ี กลุ่มงานพยาธิวทิยาคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ ๖ – ๖๒ 

ล้าดับ รายการ หน่วยนับ จ้านวน ราคาต่อหน่วย รวม 
1 Creatinine Enzmatic Set 200   
2 Cholesterol AU 480 UP Set 42   
3 LDL-Cholesterol Set 200   
4 HDL-Cholesterol Set 120   
5 Triglyceride Set 50   
6 Lactate Pack 20   
7 CRP Latex Reagent Set 6   
8 HDL-Cholesterol Calibrator Set 6   
9 LDL-Cholesterol Calibrator Set 6   
10 CRP Latex Highly Sensitive CAL Pack 5   
11 CRP Latex Control Sera PK 10   
12 System Calibrator PK 2   

 ราคารวม     

 


