
 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้้ายาตรวจทางพยาธิวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

                 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้้ายาตรวจทางพยาธิวิทยา ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓,๙๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

 
 น้้ายาตรวจทางพยาธิวิทยา จ้านวน ๑๖   รายการ 

 

                                 (ตามบญัชแีนบท้าย) 

                 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 ๕ 
มีนาคม 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         กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                    พล.ร.ต.วิชัย   มนัสศิริวิทยา 

 

                                                                                  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ 
                                                                                                กรมแพทยท์หำรเรือ 

 

  

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 



 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ ๑๗/๒๕๖๑ 

การซื้อน้้ายาตรวจทางพยาธิวิทยา 

ตามประกาศ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

ลงวันที่   ๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

                  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "รพ.ฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

   น้้ายาตรวจทางพยาธิวิทยา จ้านวน ๑๖   รายการ 
 

                  (ตามบญัชแีนบทา้ย) 

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน้าและข้อก้าหนด ดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก้าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ้ากัดปริมาณ 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้้าประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก้าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

  
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKKqhuZclTg99ctjaKISMqnISjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพ.ฯ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก้าหนด 

                          ๒.๑๒    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 

                          ๒.๑๓    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก้าหนด 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส้าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส้าเนา



ถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด้าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ้านาจให้บุคคลอื่นกระท้าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ้านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอ้านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด้าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท้าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส้าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๖๕ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย



ภายในก้าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก้าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก รพ.ฯ ให้ส่งมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ น้้ายา
ตรวจทางพยาธิวิทยา ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ รพ.ฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                                   ส้าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส้าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส้าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ้านาจท้านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน้าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ
ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท้าเอกสารส้าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ รพ.ฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด้าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และรพ.ฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน เว้นแต่ รพ.ฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ รพ.ฯ 

                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม



ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก้าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ รพ.ฯจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ รพ.ฯ จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่รพ.ฯก้าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลท้าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     รพ.ฯสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของรพ.ฯ 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือรพ.ฯมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ รพ.ฯ มีสิทธิที่
จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท้าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                          ๕.๖     รพ.ฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ รพ.ฯเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ 



รวมทั้งรพ.ฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด้าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือรพ.ฯจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด้าเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ รพ.ฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ
ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากรพ.ฯ 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญารพ.ฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระท้าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท้าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การท้าสัญญาซื้อขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท้าการ นับแต่วันที่ท้าข้อตกลงซื้อรพ.ฯจะพิจารณาจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท้าสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท้าการ หรือรพ.ฯเห็นว่าไม่สมควรจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผูช้นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องท้าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ กับรพ.ฯ
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
ค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้รพ.ฯยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช้าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท้าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท้าการ 

                          (๓)     หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก้าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนด 

                          (๔)     หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งรพ.ฯ ได้รับมอบไว้แล้ว 



                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          รพ.ฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และรพ.ฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

                 ๙.    การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท้าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี      นับถัดจากวันที่ รพ.ฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุส้าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายได้ของหน่วย 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ ต่อเมื่อรพ.ฯได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากรายได้ของ
หน่วย แล้วเท่านั้น 

                          ๑๐.๒   เมื่อรพ.ฯได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
น้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก้าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งรพ.ฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใน
เวลาที่ก้าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ รพ.ฯจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้้าประกัน
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   รพ.ฯสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ



เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค้าวินิจฉัยของรพ.ฯ ค้าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๐.๖   รพ.ฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากรพ.ฯไม่ได้ 
                                   (๑)    รพ.ฯไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท้าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท้าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท้าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท้าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รพ.ฯ หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท้านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่้าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             รพ.ฯ สามารถน้าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ขายเพ่ือน้ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก้าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท้าสัญญากับรพ.ฯ ไว้ชั่วคราว 

 

                                                                         นำวำเอกสำวิตต์   อัมพรอำรีกุล 
                                                                                   หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
                                                                            โรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ 
                                                                                  กรมแพทย์ทหำรเรือ 
                                                                                 ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
 
 
 



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

งานจดัซ้ือน ้ายาตรวจทางพยาธิวทิยา จ านวน 16 รายการ 

ความต้องการ   น า้ยาตรวจหาระดบัสารเคมีตา่งๆ จ านวน 16 รายการ  (ตามบัญชีรายละเอยีด แนบท้าย) 
วัตถุประสงค์  ใช้ตรวจหาระดบัสารเคมตีา่งๆจากสิง่สง่ตรวจของมนษุย์ ในรอบ 1 ปี ตัง้แต ่1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 
2561 
คุณสมบัตทิั่วไป 
 เป็นชดุน า้ยาส าเร็จรูปท่ีใช้กบัเคร่ืองตรวจวเิคราะห์อตัโนมตัิ ส าหรับวิเคราะห์หาระดบัสารเคมี และ มีองค์ประกอบ
ครบชดุ ส าหรับ การตรวจจากสิง่สง่ตรวจของมนษุย์ โดยที่น า้ยาส าหรับตรวจวิเคราะห์หาระดบัสารเคมี เป็นแบบพร้อมใช้งาน 
(Ready to use) ไมต้่องมีการเตรียมน า้ยาเพื่อลดความผิดพลาดหรือมีการเตรียมอยา่งงา่ยเพื่อความคงทนในการใช้งาน 
คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
   1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
   2. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 
    3. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ 
    4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้ชัว่คราว
เนื่องจากเป็นผู้ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั
ก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
   5. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบคุคลที่ผู้ทิง้งานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย                                                                                                                     
                                 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา    
   7.  เป็นนิติบคุคลผู้มีอาชีพขายพสัดทุี่ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสด์งักลา่ว   

8.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า 
กรมแพทย์ทหารเรือ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้
             9. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสทิธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเช่นวา่นัน้ 
                       10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government 
Procurement: e-GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                          11. ผู้ ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                        12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่
ถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                      13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลอืกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคารเว้นแตก่ารจ่ายเงินแต่ละ
ครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กินสามหมื่นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1.น า้ยา TOTAL BILIRUBIN (TBIL) 750 test/set มีคณุลกัษณะดงันี ้



1.1 เป็นน า้ยาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา   Total Bilirubin ในซีร่ัม และพลาสมา 
1.2 วิธีตรวจวิเคราะห์  DPD Method   
1.3 วดัปฎิกิริยา  Endpoint , Sample blank ที่ความยาวคลืน่  540  นาโนเมตร 
1.4 สว่นประกอบ 

Caffeine   2.1  mmol/L 
3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate  0.31mmol/L 
Surfactance 

1.5 ช่วงการตรวจวเิคราะห์   0 - 30  mg/ dL 
2.น า้ยา DIRECT BILIRUBIN  (DBIL )  310 test / set มีคณุลกัษณะดงันี ้

2.1 เป็นน า้ยาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา   Direct Bilirubin ในซีร่ัม และพลาสมา 
2.2 วิธีตรวจวิเคราะห์  DPD Method   
2.3 วดัปฎิกิริยา  Endpoint , Sample blank ที่ความยาวคลืน่  570  นาโนเมตร 
2.4 สว่นประกอบ 

3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate  0.07 mmol/ 
2.5 ช่วงการตรวจวเิคราะห์   0 - 10  mg/ dL 

3. น า้ยา ASPARTATE  AMINOTRANSFERASE(AST) 1020 test/set มีคณุสมบตัดิงันี ้
3.1 เป็นน า้ยาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา  Aspartate aminotransferase (AST)  ในซีร่ัมและพลาสมา  
3.2 วิธีตรวจวิเคราะห์  IFCC(with/without pyridoxal phosphate activation) 
3.3 วดัปฎิกิริยา  Rateที่ความยาวคลืน่  340  นาโนเมตร 
3.4 สว่นประกอบ 

Tris buffer  pH 7.65 (37 c)  80  mmol/L 
L- Aspatste    240 mmol/L 
2 - Oxoglugalate    12 mmol/L 
LDH      >0.9 kU/L 
MDH      >0.6 kU/L 
NADH    0.2 mmol/L 
Pyridoxal Phosphate (P-5-P)  0.1 mmol/L 
Presevative 

3.5 ช่วงการตรวจวเิคราะห์   3 – 1000  IU/L 
4. น า้ยา ALANINE  AMINOTRANSFERASE(ALT)  980 test/set มีคณุลกัษณะดงันี ้

4.1 เป็นน า้ยาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา  Alanine aminotransferase  (ALT) ในซีร่ัมและพลาสมา่ 
4.2 วิธีตรวจวิเคราะห์  IFCC (with/without pyridoxal phosphate activation) 
4.3 วดัปฎิกิริยา  Rateที่ความยาวคลืน่  340  นาโนเมตร 
4.4 สว่นประกอบ 

Tris buffer  pH 7.15 (37 c)   100 mmol/L 
L- Alanine    500 mmol/L 
2 - Oxoglugalate    12 mmol/L 
LDH      >1.8 kU/L 



NADH    2 mmol/L 
Pyridoxal Phosphate (P-5-P)  0.1 mmol/L 
Presevative 

4.5 ช่วงการตรวจวิเคราะห์   3 - 500  IU/L 
5.น า้ยา ALKALINE  PHOSPHATASE(ALP) 400 test/set มีคณุสมบตัิดงันี ้

5.1เป็นน า้ยาส าหรับตรวจวเิคราะห์หาAlkaline phosphatase  (ALP) ในซีร่ัมและพลาสมา 
5.2 วิธีตรวจวิเคราะห์  IFCC AMP Buffer   
5.3 วดัปฎิกิริยา  Rateที่ความยาวคลืน่  410  นาโนเมตร 
5.4 สว่นประกอบ 

2-Amino-Methyl-1-Propanal (AMP) pH 10.4 0.35 mol/L 
p-Nitrophenyl phosphate   16 mmol/L 
HEDTA     2 mmol/L 
Zinc Sulphate    1 mmol/L 
Magnesium Acetate   2 mmol/L 
Presevative 

5.5 ช่วงการตรวจวเิคราะห์   5 – 1500  IU/L 
 

6. น า้ยา TOTAL  PROTEIN(TP) 980 test/set มีคณุสมบตัิดงันี ้
6.1 เป็นน า้ยาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา   Total Protein (TP) ในซีร่ัมและพลาสมา 
6.2 วิธีตรวจวิเคราะห์  Biuret  method   
6.3 วดัปฎิกิริยา  Endpointที่ความยาวคลืน่  540  นาโนเมตร 
6.4 สว่นประกอบ 

Sodium hydroxide   200 mmol/L 
Potassium sodium tratate   32 mmol/L 
Copper sulphate    18 mmol/L 
Potassium iodide    30 mmol/L 

6.5 ช่วงการตรวจวเิคราะห์       3.0 – 12.0  g/dL 
 
7. น า้ยาALBUMIN (ALB) 845 test/set มีคณุสมบตัิดงันี ้ 

7.1 เป็นน า้ยาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา   Albumin    ในซีร่ัม และพลาสมา 
7.2 วิธีตรวจวิเคราะห์  BCG  method   
7.3 วดัปฎิกิริยา  Endpoint , ที่ความยาวคลืน่  600 นาโนเมตร 
7.4 สว่นประกอบ 

Succinate buffer (pH 4.2)   100  mmol/L 
Bromcresol green  0.2  mmol/L 
Presevative 

7.5 ช่วงการตรวจวเิคราะห์   1.5 –  6.0  g/ dL 
8. น า้ยา  Lactate Dehydrogenase 830 test/set มีคณุลกัษณะดงันี ้

8.1 เป็นน า้ยาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา   LDH ในซีร่ัมและพลาสมา 



8.2 วิธีตรวจวิเคราะห์  L-P IFCC   
8.3 วดัปฎิกิริยา  Rateที่ความยาวคลืน่  340  นาโนเมตร 
8.4 สว่นประกอบ 

D(-)N-methylglucamin buffer, pH 9.4 (37 0C)   325 mmol/L 
Lactate   50 mmol/L 
NAD+   10 mmol/L 
Preservative 

8.5 ช่วงการตรวจวเิคราะห์ 25-1200 U/L 
 

9. น า้ยา URIC ACID 800 test/set มีคณุลกัษณะดงันี ้
 9.1 เป็นน า้ยาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา   Uric Acid ในซีร่ัม พลาสมาและปัสสาวะ 

9.2 วิธีตรวจวิเคราะห์Uricase PAP Method   
9.3 วดัปฎิกิริยา  Endpointที่ความยาวคลืน่  660 นาโนเมตร 
9.4 สว่นประกอบ 

Phosphate Buffer (pH 7.5) 42  mmol/L 
MADB    0.15  mmol/L 
4-Aminophenazone  0.30 mmol/L 
Peroxidase   ≥ 5.9 kU/L 
Uricase    ≥ 0.25 kU/L 
Ascorbate Oxidase  ≥ 1.56 kU/L 
Preservative 

9.5 ช่วงการตรวจวเิคราะห์  
ซีร่ัม 1.5 - 30  mg / dL 
ปัสสาวะ 2 - 400 mg/dL 

10. น า้ยา Bicarbonate 740 test/set มีคณุลกัษณะดงันี ้
 10.1 เป็นน า้ยาส าหรับตรวจวเิคราะห์หา   Bicarbonate    ในซีร่ัม และพลาสมา 

10.2 วิธีตรวจวเิคราะห์  Enzymatic PEP-MD  method   
10.3 วดัปฎิกิริยา  Fixed , ที่ความยาวคลืน่  380 นาโนเมตร 
10.4 สว่นประกอบ 

MD(Microbial)  >2000 U/L 
PEPC(Microbial)  >571 U/L 
NADH   1.6 mmol/L 
PEP   8.8 mmol/L 
Magnesium  2.8 mmol/L    
Presevative 

10.5 ช่วงการตรวจวิเคราะห์   2.0 – 45.0 mmol/L 
11.น า้ยา ChemTrak H Assayed L-1 (CHA-1) มีคณุสมบตัิดงันี ้

11.1 เป็นสารท่ีใช้ส าหรับควบคมุคณุภาพของการทดสอบทางเคมคีลนิิก 



11.2 เป็น liquid stable control material ที่เตรียมจาก human serum 
11.3 ขนาดบรรจ ุ 1 PACK ประกอบด้วยchemTRAK H, Level 1       6x5  mL 

 
12.น า้ยา ChemTrak H Assayed L-2 (CHA-2) มีคณุสมบตัิดงันี ้

12.1 เป็นสารท่ีใช้ส าหรับควบคมุคณุภาพของการทดสอบทางเคมคีลนิิก 
12.2 เป็น liquid stable control material ที่เตรียมจาก human serum 
11.3 ขนาดบรรจ ุ 1 PACK  ประกอบด้วยchemTRAK H, Level 2       6x5  mL 

13.น า้ยา ChemTrak H Assayed L-2 (CHA-3) มีคณุสมบตัิดงันี ้
11.1 เป็นสารท่ีใช้ส าหรับควบคมุคณุภาพของการทดสอบทางเคมคีลนิิก 
11.2 เป็น liquid stable control material ที่เตรียมจาก human serum 
11.3 ขนาดบรรจ ุ 1 PACK  ประกอบด้วยchemTRAK H, Level 3       6x5  mL 

14. น า้ยา Cleaning Solutionมคีณุสมบตัิดงันี ้
14,1 เป็นน า้ยาที่ใช้ส าหรับท าความสะอาดเคร่ืองเมื่อมีการตรวจวดั ISE (Na, K, Cl) และใช้ส าหรับการบ ารุงรักษา
เคร่ืองรายสปัดาห์ 
14.2มีสว่นประกอบหลกัคือHypochlorite 
14.3น า้ยาเป็นของเหลวพร้อมใช้งาน 
14.4 ขนาดบรรจ ุ1 BOTT ประกอบด้วย Cleaning Solution 1 x 500 mL    

15. น า้ยา ISE REFERENCE มีคณุสมบตัิดงันี ้
15.1เป็นน า้ยาที่ใช้ส าหรับตรวจวดัปริมาณ  NA , K , CL ในเลอืดและปัสสาวะ 
15.2 สว่นประกอบท่ีส าคญัคือ  Potassium Chloride  1.00  mol/L  
15.3น า้ยาเป็นของเหลวพร้อมใช้งาน ขนาดบรรจ ุ1 X 1000 mL    

 

16. น า้ยา UREA 610test/set มีคณุสมับตัิดงันี ้
16.1 เป็นน า้ยาส าหรับตรวจวเิคราะห์หาปริมาณ  Urea Nitrogen (BUN)ในเลอืดและปัสสาวะ 
16.2 วิธีตรวจวเิคราะห์  GLDH, Kinetic Assay 
16.3 วดัปฎิกิริยาRate ที่ความยาวคลืน่  340 นาโนเมตร 
16.4 ช่วงการตรวจวิเคราะห์ใน เลอืด   5-300 mg/dL 

     ปัสสาวะ           60-4500 mg/dL 

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
1.   ผู้ขายจะต้องติดตัง้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมตัิ ส าหรับการตรวจวเิคราะห์ตลอดระยะเวลาที่โรงพยาบาลฯ ใช้งานน า้ยา
ดงักลา่ว โดยเคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมตัิ มีคณุสมบตัิดงันี ้
                      1.1 ติดตัง้เคร่ืองตรวจวเิคราะห์ ท่ีสามารถท าการตรวจวเิคราะห์ทางเคมีคลนิิกจ านวน 2 เคร่ือง   
     โดยมีความเร็วรวมในการตรวจได้ไมน้่อยกวา่ 4100 การทดสอบตอ่ชัว่โมง (ทัง้นีร้วมการ  ตรวจด้วยวิธี ISE ) 
                     1.2 เป็นเคร่ืองตรวจวิเคราะห์ผลติภณัฑ์ของทวีปยโุรป หรือ อเมริกา หรือญ่ีปุ่ นและได้รับอนญุาตน าเข้า
เคร่ืองมือแพทย์จากคณะกรรมการอาหารและยาแหง่ประเทศไทย 
2.   บริษัทฯ ต้องติดตัง้ระบบ Pre analyticสามารถท าการลงทะเบียนหลอดสิง่สง่ตรวจ (registration), เปิดฝาหลอด 
(decaping)คดัแยก เข้าสูเ่คร่ืองวเิคราะห์อตัโนมตัิได้ โดยสามารถท าการจดัเก็บ (Archiving) และมีโปรแกรมช่วยค้นหา
ตวัอยา่งทดสอบได้ กรณีต้องการทวนสอบ 



3.  น า้ยาตรวจวิเคราะห์ต้องผลติจากบริษัทฯเดียวกนักบัเคร่ืองอตัโนมตัิ และสามารถท าการทดสอบเดียวกนัร่วมกนัได้ กรณี
เคร่ืองใดเคร่ืองหนึง่มีปัญหา เพื่อผลการตรวจทีถ่กูต้อง และการควบคมุคณุภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ รวมถึงมี
หนงัสอืรับรองการผลติที่ได้มาตรฐานตามหลกัสากล  
4.  ผู้ขายจะต้อง อบรมการใช้งานเคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมตัิ ให้กบัผู้ปฏิบตัิงานจนสามารถใช้งานเคร่ืองได้ดี มีการจดั
อบรมการใช้เคร่ืองให้แก่ผู้ปฏิบตังิานอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และรับผิดชอบในการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive 
Maintenance) อยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยไมค่ิดมลูคา่ รวมถงึการรับผิดชอบคา่อะไหลข่องเคร่ืองตรวจอตัโนมตัิและอปุกรณ์
ประกอบกรณีที่เกิดเสยีหาย อนัเกิดจากการใช้งานตามปกติ รวมถึงต้องซอ่มแซม เคร่ืองภายใน 24 ชัว่โมง นบัตัง้ต า่ด้รับแจ้ง
ให้ทราบ ไมว่า่จะด้วยช่องทางการสือ่สารใด เมื่อมีกรณีที่เคร่ืองมีปัญหาในการใช้งาน 
5.  ผู้ขายจะต้องดแูลระบบหลงัการติดตัง้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมตัิ ระบบน า้ดี น า้เสยี และระบบไฟฟ้าส ารองเพื่อให้
สามารถท างานได้โดยไมส่ะดดุ 
6.  ผู้ขายจะต้องเช่ือมตอ่เคร่ืองอตัโนมตัิเข้ากบัระบบ LIS ของโรงพยาบาล และ ต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทัง้หมดอนัเกิดจาก
การเช่ือมตอ่ตลอดการใช้งานของเคร่ือง 
7.  น า้ยาทัง้หมดได้รับมาตรฐานการผลติจาก US FDA หรือ CE MARK และได้รับอนญุาตน าเข้าจากคณะกรรมการอาหาร
และยาของประเทศไทย 
8.  บริษัทฯผู้ขายต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการสมคัรเข้าร่วมโครงการประเมิณระบบคณุภาพโดยองค์กรภายนอก 
(External Quality Assessment) ทัง้นีโ้ดยทางห้องปฏิบตักิารฯจะเป็นฝ่ายคดัเลือกโครงการฯ ดงักลา่วและแจ้งให้ทางบริษัท
ทราบ 
9.  บริษัทผู้ขายสามารถสง่มอบสนิค้าหลงัจากได้รับใบสัง่ซือ้ภายใน 5 วนัท าการ และสนิค้าที่สง่ต้องมีอายใุช้งานไมน้่อยกวา่ 
6 เดือน 
10.  กรณีเกิดความเสยีหายกบัสนิค้าไมว่า่กรณีใดๆ ทางบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบทดแทนสนิค้าที่เสยีหายนัน้ๆเต็มจ านวน 
11.  ผลติภณัฑ์เป็นของใหม ่ไมเ่ก่าเก็บ และ มีคณุภาพดตีลอดอายกุารใช้งาน 
12.  บริษัทต้องรับแลกเปลีย่นผลติภณัฑ์ กรณีที่สนิค้านัน้เสือ่มคณุภาพหรือใกล้หมดอายุ 
13.  ผลติภณัฑ์ที่เสนอต้องเป็นราคารวมภาษีทกุชนิด และคา่ใช้จา่ยอื่นๆตลอดจนคา่ขนสง่ 
14.  สง่ของที่ กลุม่งานพยาธิวิทยาคลนิิก โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า 
ราคาเร่ิมต้นการประกวดราคา 
               ราคาเร่ิมต้นการประมลูจะเร่ิมต้นดงันี ้
               -น า้ยาตรวจทางพยาธิวิทยา                                                      จ านวน 16 รายการ 
                 ราคาเร่ิมต้นการประมลูที่ 3,924,400 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นสีพ่นัสีร้่อยบาทถ้วน)  
วิธีการเสนอราคา  
                 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง ทัง้นีร้าคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสอื ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัให้ถือตวัหนงัสือเป็นส าคญัโดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึ่งรวม
คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีอากรอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน คา่ใช้จ่ายอื่นๆทัง้ปวงไว้แล้ว จนกระทัง่สง่มอบพสัดใุห้ ณ กลุม่งาน
พยาธิวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า 
ระยะเวลาด าเนินการ          
                 ภายใน มีนาคม 2561    
ระยะเวลาส่งมอบสิ่งของ      
                 ภายใน 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 
 



วงเงนิในการจัดหาครัง้นี ้    
                 วงเงินในการจดัหาครัง้นี ้วงเงินรวม   3,924,400 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นสีพ่นัสีร้่อยบาทถ้วน)  
                                                                                                                                                                                                                                                                          
               ประกาศ           ณ              วนัท่ี                เดือน   กมุภาพนัธ์      พ.ศ.2561 
                                                       (ลงช่ือ)นาวาโท                                             ประธานกรรมการTOR 
                                                                                 (เศรษฐพงศ์   ธิมาหาร) 
                                                       (ลงช่ือ)เรือเอก                                             กรรมการTOR 
                                                                                     (จตพุงษ์   ไทยหลอ่) 
                                                       (ลงช่ือ)เรือเอก                                              กรรมการและเลขานกุารTOR 
                                                                                        (สนัน่   ข าละม้าย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บญัชีรายละเอียดน ้ายาตรวจทางพยาธิวทิยา จ  านวน 16 รายการ 

ที ่ รายการ 
หน่วย
นับ 

จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 
รวม VAT 

(บาท/สตางค์) 

ราคารวม 
รวม VAT 

(บาท/สตางค์) 
1 TOTAL   BILIRUBIN  750  test SET 24   
2 DIRECT  BILIRUBIN  310 test SET 5   
3 ASPARTATE  

AMINOTRANSFERASE (AST) 
SET 48   

4 ALANINE   
AMINOTRANSFERASE (ALT) 
980 test 

SET 48   

5 ALKALINE   PHOSPHATASE 
(ALP)  400  test 

SET 84   

6 TOTAL   PROTEIN 980 test SET 30   
7 ALBUMIN (4X29ML) SET 15   
8 Lactate Dehydrogenase 1080 test SET 3   
9 Uric Acid 800 test SET 40   
10 BICARBONATE   CO2   740 test SET 90   
11 ChemTrak H Assayed L-1 PACK 20   
12 ChemTrak H Assayed L-2 PACK 1   
13 ChemTrak H Assayed L-3 PACK 20   
14 CLEANING   SOLUTION BOTT 10   
15 ISE   REFERENCE  (CL) BOTT 11   
16 UREA/BUN 610 test PACK 130   

 รวมเป็นเงิน     
 
 
 


