
 

 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้้ายาตรวจทางพยาธิวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้้ายาตรวจทางพยาธิวิทยา ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓,๙๒๔,๓๗๕.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

 
 น้้ายาตรวจทางพยาธิวิทยา จ้านวน ๑๗   รายการ 

 

                    (ตามบญัชีแนบท้าย) 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

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

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกจิจานุเบกษา 

                 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    ๒๒   กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                    พล.ร.ต.วิชัย   มนัสศิริวิทยา 

 

                                                                                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า 
                                                                                                                 กรมแพทย์ทหารเรือ 

 

  

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ ๑๖/๒๕๖๑ 

การซื้อน้้ายาตรวจทางพยาธิวิทยา 

ตามประกาศ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

ลงวันที่    ๒๒   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

                  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "รพ.ฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

   น้้ายาตรวจทางพยาธิวิทยา จ้านวน ๑๗   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     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่
ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้ง
หลักฐานแสดงตัวตนและท้าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้า 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๖๕ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในก้าหนด



ยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก้าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ
ขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก รพ.ฯ ให้ส่งมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ น้้ายาตรวจทางพยาธิ
วิทยา ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ รพ.ฯ
จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                                   ส้าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส้าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส้าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ้านาจ
ท้านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคต
ตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน้าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและ
เข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดย
เด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท้าเอกสารส้าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File 
(Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร 
PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ รพ.ฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่น
ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณา
ข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่า
มีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ และรพ.ฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ รพ.ฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ รพ.ฯ 

                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก้าหนด 



                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 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) ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             รพ.ฯ สามารถน้าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ขายเพ่ือน้ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก้าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท้าสัญญากับรพ.ฯ ไว้ชั่วคราว 

                                                                           นาวาเอกสาวิตต์   อัมพรอารีกุล 
                                                                                  หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
                                                                           โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
                                                                                   กรมแพทย์ทหารเรือ 

                                                    ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

งานจดัซ้ือน ้ายาตรวจทางพยาธิวทิยา จ านวน 17 รายการ 
ความตอ้งการ น ้ายาตรวจหาระดบัสารเคมีต่างๆ จ านวน 17 รายการ (ตามบัญชีรายละเอียด แนบท้าย) 
วตัถุประสงค ์ใชต้รวจหาระดบัสารเคมีต่างๆจากส่ิงส่งตรวจของมนุษย ์ในรอบ 1 ปี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 – 
31 มีนาคม 2562 
คุณสมบติัทัว่ไป 
 เป็นชุดน ้ายาส าเร็จรูปท่ีใชก้บัเคร่ืองตรวจวิเคราะห์ อตัโนมติั ส าหรับวิเคราะห์หาระดบัสารเคมี และ มี
องคป์ระกอบครบชุด ส าหรับ การตรวจจากส่ิงส่งตรวจของมนุษย ์โดยท่ีน ้ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์หาระดบั
สารเคมี เป็นแบบพร้อมใชง้าน (Ready to use) ไม่ตอ้งมีการเตรียมน ้ายาเพื่อลดความผดิพลาดหรือมีการเตรียม
อยา่งง่ายเพื่อความคงทนในการใชง้าน 
คุณสมบติัของผูเ้สนอราคา 
   1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
   2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
    3. ไม่อยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ 
    4.  ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหวา่งถูกระงบัการยื่นขอ้เสนอหรือท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐ
ไวช้ั่วคราวเน่ืองจากเป็นผูไ้ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 
   5. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานและไดแ้จง้เวียนช่ือให้เป็นผูทิ้้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้้งงานเป็น
หุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดว้ย                                                                                                                    
                       6. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา    
              7.  เป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว   

            8.  ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีเขา้ยื่นขอ้เสนอให้แก่ โรงพยาบาล
สมเด็จพระป่ินเกลา้ กรมแพทยท์หารเรือ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผูก้ระท าการ
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 
             9. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาล
ของผูย้ืน่ขอ้เสนอไดมี้ค าสั่งใหส้ละเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                       10. ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic 
Government Procurement: e-GP) ของกรมบญัชีกลาง 



                       11. ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงไดรั้บคดัเลือกเป็นคู่สัญญาตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
                      12. ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                      13. ผูย้ื่นขอ้เสนอซ่ึงไดรั้บคดัเลือกเป็นคู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคารเวน้แต่การ
จ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
คุณลกัษณะเฉพาะ 

1. น ้ายาตรวจ Glucose 810test/set มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1.1 เป็นน ้ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา Glucose  ใน serum ,plasma ,haemolysate  ,urine และ 
Cerebrospinal fluid (CSF) 

1.2 วธีิตรวจวเิคราะห์  Hexokinase method   
1.3 วดัปฎิกิริยา Endpoint , ท่ีความยาวคล่ืน  340  นาโนเมตร 
1.4 ส่วนประกอบ 

PIPES buffer (pH 7.6)  24.0  mmol/L 

ATP    ≥2.0  mmol/L 

NAD+    ≥1.32  mmol/L 

Mg2+    2.37  mmol/L 

Hexokinase   ≥0.59  kU/L 

G6P-DH    ≥1.58  kU/L 

Preservative 

1.5 ช่วงการตรวจวิเคราะห์ 
10  –  800  mg/dLในซีร่ัม พลาสมา haemolysateและ CSF 

1  –  800  mg/dLในปัสสาวะ 
2.น ้ายาตรวจ Microalbumin Calibratorมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

2.1 เป็นของเหลวพร้อมใชง้านมีส่วนประกอบหลกัคือ Human albumin และSodium Azide 
2.2 ขนาดบรรจุ 1 PACK  ประกอบดว้ย 

2.2.1     Calibrator 1  1x2  mL 
2.2.2     Calibrator 2  1x2  mL 
2.2.3     Calibrator 3   1x2  mL 
2.2.4    Calibrator 4   1x2  mL 
2.2.5    Calibrator 5   1x2  mL 

3.น ้ายาตรวจ CALCIUM ARSENAZO III 890 test/set มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
3.1 วิธีตรวจวิเคราะห์Arsenazo  III method   

  3.2 วดัปฎิกิริยา  Endpoint- ที่ความยาวคลืน่  660นาโนเมตร 



  3.3 ช่วงการตรวจวิเคราะห์ในเลอืด 4-20 mg/dL 

4.  น ้ายาตรวจ  Inorganic Phosphorus 790 test/setมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
4.1 วิธีตรวจวิเคราะห์Phosphomolybdate Complex   
4.2 วดัปฎิกิริยา  Endpointที่ความยาวคลืน่  340  นาโนเมตร 

 4.3 สว่นประกอบ 
Sulphuric acid    200 mmol/L 
Ammoniumheptamolybdate 0.35 mmol/L 
Glycine     50 mmol/L 

4.4 ช่วงการตรวจวเิคราะห์ serum  1-20 mg/dL 
Urine  0-350 mg/dL 

5. น ้ายาตรวจMagnesium 250test /set มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
5.1 วิธีตรวจวิเคราะห์  Xylidyl Blue, Colourimetric, Tris-Buffer 
5.2 วดัปฎิกิริยา  Endpoint ที่ความยาวคลืน่  520  นาโนเมตร 
5.3 ช่วงการตรวจวเิคราะห์ในเลอืด 0.5-8.0 mg/dL 

6. น ้ายาตรวจ UIBC 200 test/set มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
6.1 เป็นน า้ยาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา UIBC  ใน Serum และ Plasma 

6.2วิธีตรวจวเิคราะห์  Nitroso-PSAP 

6.3วดัปฎิกิริยา  Endpoint , ที่ความยาวคลืน่  800  นาโนเมตร 
6.4ช่วงการตรวจวิเคราะห์  55 – 550 μg/dL 

 
 

7. น ้ายาตรวจ IRON 500test/set มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
7.1 เป็นน ้ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา Iron ใน Serum และ Plasma   

7.2 วธีิตรวจวเิคราะห์  TZTP 
7.3 วดัปฎิกิริยา Endpoint  ท่ีความยาวคล่ืน  600  นาโนเมตร  
7.4 ช่วงการตรวจวิเคราะห์  Serum/Plasma   10 – 1000 μg/dL 

8. น ้ายาตรวจ CREATINE  KINASE 300test/set มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
8.1 เป็นน า้ยาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา Creatine  Kinaseในเลอืด 

8.2 วิธีตรวจวิเคราะห์ IFCC-CK (NAC) 

8.3 วดัปฎิกิริยา ท่ีความยาวคลืน่  340  นาโนเมตร 
8.4 ช่วงการตรวจวเิคราะห์ 10-2000 U/L 

9. น า้ยาตรวจ P-AMYLASE  640 test/set มีคณุลกัษณะดงันี ้
9.1 เป็นน า้ยาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา  Pancreatic  Amylase    ในเลอืดหรือ ปัสสาวะ  
9.2 วิธีตรวจวิเคราะห์Immuno-Inhibition EPS-Substrate 

9.3 วดัปฎิกิริยา  Rate- 1  ที่ความยาวคลืน่  410 นาโนเมตร 
9.4 ช่วงการตรวจวเิคราะห์ 7–600 U/L 

 10. น ้ายาตรวจ URINE/CSF ALBUMIN (UALB) 



10.1 เป็นน ้ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์หAlbumin  ใน Urine, CSF 
10.2 วธีิตรวจวเิคราะห์  Turbidimetric method 
10.3 วดัปฎิกิริยาท่ีความยาวคล่ืน  380นาโนเมตร 
10.4 ช่วงการตรวจวิเคราะห์ Urine 0.7 – 45 mg/dL  , CSF  1.0 – 45 mg/dL 

 11.น ้ายาตรวจ Urinary/CSF Protein 165test/set มีลกัษณะดงัน้ี 
11.1 เป็นน ้ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา   Protein ใน urine และ CSF   
11.2 วธีิตรวจวเิคราะห์Pyrogallol Red Molybdate 
11.3 วดัปฎิกิริยาEndpoint ท่ีความยาวคล่ืน 600  นาโนเมตร 
11.4  ช่วงการตรวจวิเคราะห์0.01-2.00 g/L 

12. น ้ายาตรวจ GAMMA-GLUTAMLYTRANSFERASE (GGT) 810test/set มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
  12.1 เป็นน ้ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์หา Gamma-glutamyltransferase(GGT)  ในSerum และ 
Plasma 

 12.2 วธีิตรวจวเิคราะห์ International Federation for Clinical Chemistry (IFCC) 
 12.3 วดัปฎิกิริยา  Rate, ท่ีความยาวคล่ืน  410  นาโนเมตร 

  12.4  ช่วงการตรวจวิเคราะห์Serum/Plasma  5 - 1200 U/L 
 

13. น า้ยา ISE BUFFER 

13.1 เป็นน า้ยาทีใ่ช้ในการวเิคราะห์  Sodium , Potassium , Chloride  ในเลอืด  หรือ ปัสสาวะ 

13.2 เป็นน า้ยาทีใ่ช้กบัหลกัการ Ion Selective Electrode (ISE) 

13.3 น า้ยามีสว่นประกอบท่ีส าคญัคือ Triethanolamine 0.1 mol/L 

14.น า้ยา ISE MID STANDARD 
  14.1 เป็นน า้ยาทีใ่ช้ส าหรับตรวจวดัปริมาณ  NA , K , CL ในเลอืดและปัสสาวะ 

14.2 สว่นประกอบท่ีส าคญัคือNa+ 4.3 mmol/L, K+ 0.13 mmol/L,  Cl- 3.1  mmol/L  

14.3 น า้ยาเป็นของเหลวพร้อมใช้งาน 

15. น ้ายา BICARBONATE CALIBRATOR 
15.1 เป็นสารมาตรฐานส าหรับสอบเทียบน ้ายา ส าหรับการทดสอบ Carbon dioxide (CO2) 
15.2 เป็นของเหลวท่ีมี Sodium carbonate เป็นส่วนประกอบ 

16. น ้ายา WASH SOLUTION 
16.1 เป็นน ้ายาท่ีใชใ้นการลา้ง Mixers และ Cuvettes 
16.2 น ้ายาเป็นของเหลวพร้อมใชง้าน 
16.3 ขนาดบรรจุ      1 BOTT ประกอบดว้ย   Wash Solution 1 x 2 L    

 17. น ้ายา LIH 
        17.1เป็นน ้ายาท่ีใชใ้นการตรวจวดัระดบัLipemic, Icteric และ Hemolysis ใน Serum และ Plasma  

       17.2 มีส่วนประกอบหลกัคือ Sodium Chloride 0.9% 
       17.3 น ้ายาเป็นของเหลวพร้อมใชง้าน 



 
เง่ือนไขเพิ่มเติม 

1.  ผูข้ายจะตอ้งติดตั้งเคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมติั ส าหรับการตรวจวิเคราะห์ตลอดระยะเวลาท่ี
โรงพยาบาลฯ ใชง้านน ้ายาดงักล่าว โดยเคร่ืองตรวจวเิคราะห์อตัโนมติั มีคุณสมบติัดงัน้ี              
                1.1  ติดตั้งเคร่ืองตรวจวเิคราะห์ ท่ีสามารถท าการตรวจวเิคราะห์ทางเคมีคลินิกจ านวน 2 
เคร่ืองโดยมีความเร็วรวมในการตรวจไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 4100 การทดสอบต่อชัว่โมง (ทั้งน้ีรวมการ 
ตรวจดว้ยวธีิ ISE ) 
                 1.2  เป็นเคร่ืองตรวจวเิคราะห์ผลิตภณัฑข์องทวีปยโุรป หรือ อเมริกาหรือญ่ีปุ่น และ
ไดรั้บอนุญาตน าเขา้เคร่ืองมือแพทยจ์ากคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทย 
2.  บริษทัฯ ตอ้งติดตั้งระบบ Pre analyticสามารถท าการลงทะเบียนหลอดส่ิงส่งตรวจ 
(registration), เปิดฝาหลอด (decaping)คดัแยก เขา้สู่เคร่ืองวเิคราะห์อตัโนมติัได ้โดยสามารถท า
การจดัเก็บ (Archiving)และมีโปรแกรมช่วยคน้หาตวัอยา่งทดสอบได ้กรณีตอ้งการทวนสอบ 
3.  น ้ายาตรวจวเิคราะห์ตอ้งผลิตจากบริษทัฯเดียวกนักบัเคร่ืองอตัโนมติั และสามารถท าการ
ทดสอบเดียวกนัร่วมกนัได ้กรณีเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงมีปัญหา เพื่อผลการตรวจท่ีถูกตอ้ง และการ
ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ รวมถึงมีหนงัสือรับรองการผลิตท่ีไดม้าตรฐานตาม
หลกัสากล  
4.  ผูข้ายจะตอ้ง อบรมการใชง้านเคร่ืองตรวจวเิคราะห์อตัโนมติั ใหก้บัผูป้ฏิบติังานจนสามารถใช้
งานเคร่ืองไดดี้ มีการจดัอบรมการใชเ้คร่ืองใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และรับผดิชอบ
ในการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) อยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง โดยไม่คิดมูลค่า 
รวมถึงการรับผดิชอบค่าอะไหล่ของเคร่ืองตรวจอตัโนมติัและอุปกรณ์ประกอบกรณีท่ีเกิดเสียหาย 
อนัเกิดจากการใชง้านตามปกติ รวมถึงตอ้งซ่อมแซม เคร่ืองภายใน 24 ชัว่โมง นบัตั้งแต่ไดรั้บแจง้
ใหท้ราบ ไม่วา่จะดว้ยช่องทางการส่ือสารใด เม่ือมีกรณีท่ีเคร่ืองมีปัญหาในการใชง้าน 
5.   ผูข้ายจะตอ้งดูแลระบบหลงัการติดตั้งเคร่ืองตรวจวเิคราะห์อตัโนมติั ระบบน ้าดี น ้าเสีย และ
ระบบไฟฟ้าส ารองเพื่อใหส้ามารถท างานไดโ้ดยไม่สะดุด 
6.   ผูข้ายจะตอ้งเช่ือมต่อเคร่ืองอตัโนมติัเขา้กบัระบบ LIS ของโรงพยาบาล และ ตอ้งรับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดอนัเกิดจากการเช่ือมต่อตลอดการใชง้านของเคร่ือง 
7.   น ้ายาทั้งหมดไดรั้บมาตรฐานการผลิตจาก US FDA หรือ CE MARK และไดรั้บอนุญาตน าเขา้
จากคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย 
8.  บริษทัฯผูข้ายตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการสมคัรเขา้ร่วมโครงการประเมินระบบ
คุณภาพโดยองคก์รภายนอก (External Quality Assessment) ทั้งน้ีโดยทางห้องปฏิบติัการฯจะเป็น
ฝ่ายคดัเลือกโครงการฯ ดงักล่าวและแจง้ใหท้างบริษทัทราบ 
9.  บริษทัผูข้ายสามารถส่งมอบสินคา้หลงัจากไดรั้บใบสั่งซ้ือภายใน 5 วนัท าการ และสินคา้ท่ีส่ง
ตอ้งมีอายใุชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 



10.  กรณีเกิดความเสียหายกบัสินคา้ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบทดแทนสินคา้ท่ี
เสียหายนั้นๆเตม็จ านวน 
11.  ผลิตภณัฑเ์ป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และ มีคุณภาพดีตลอดอายกุารใชง้าน 
12.  บริษทัตอ้งรับแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ ์กรณีท่ีสินคา้นั้นเส่ือมคุณภาพหรือใกลห้มดอาย ุ
13.  ผลิตภณัฑท่ี์เสนอตอ้งเป็นราคารวมภาษีทุกชนิด และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆตลอดจนค่าขนส่ง 
14.  ส่งของท่ี กลุ่มงานพยาธิวทิยาคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ 

ราคาเร่ิมตน้การประกวดราคา 
               ราคาเร่ิมตน้การประมูลจะเร่ิมตน้ดงัน้ี 
               -น ้ายาตรวจทางพยาธิวทิยา                                                      จ  านวน 17 รายการ 
                 ราคาเร่ิมตน้การประมูลท่ี 3,924,375 บาท (สามลา้นเกา้แสนสองหม่ืนส่ีพนัสามร้อยเจด็สิบหา้บาท
บาทถว้น)  
วธีิการเสนอราคา  
                 ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไดเ้พียงคร้ังเดียวและราคาเดียวโดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง ทั้งน้ี
ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัให้ถือตวัหนงัสือ
เป็นส าคญัโดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ
ทั้งปวงไวแ้ลว้ จนกระทัง่ส่งมอบพสัดุให ้ณ กลุ่มงานพยาธิวทิยา โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ 

ระยะเวลาด าเนินการ          
                 ภายใน มีนาคม 2561    
ระยะเวลาส่งมอบส่ิงของ      
                 ภายใน 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 
 

วงเงินในการจดัหาคร้ังน้ี     
                 วงเงินในการจดัหาคร้ังน้ี วงเงินรวม 3,924,375 บาท (สามลา้นเกา้แสนสองหม่ืนส่ีพนัสามร้อยเจ็ด
สิบหา้บาทบาทถว้น)                                                                                                                                                                                                                                                                           
               ประกาศ           ณ              วนัท่ี                เดือน   กุมภาพนัธ์      พ.ศ.2561 
                                                       (ลงช่ือ)นาวาโท                                             ประธานกรรมการTOR 
                                                                                 (เศรษฐพงศ ์  ธิมาหาร) 
                                                       (ลงช่ือ)เรือเอก                                             กรรมการTOR 
                                                                                     (จตุพงษ ์  ไทยหล่อ) 
                                                       (ลงช่ือ)เรือเอก                                              กรรมการและเลขานุการTOR 
                                                                                       (สนัน่   ข  าละมา้ย) 
 
 
 
 



บญัชีรายละเอียดน ้ายาตรวจทางพยาธิวทิยา จ  านวน 17 รายการ 

ที ่ รายการ 
หน่วย
นับ 

จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 
รวม VAT 

(บาท/สตางค์) 

ราคารวม 
รวม VAT 

(บาท/สตางค์) 
1 GLUCOSE 610 test SET 95   
2 MICROALBUMIN 

CALIBRATOR 
PACK 3   

3 CALCIUM  ARSENAZO III 890 
test 

SET 15   

4 INORGANIC   PHOSPHOROUS 
790 test 

SET 20   

5 Magnesium 250 test SET 60   
6 UIBC 200 test SET 12   
7 SERUM   IRON 500  test SET 12   
8 Creatine Kinase 300  test SET 20   
9 Pancreatic Amylase PACK 12   
10 MICROALBUMIN 205 test SET 12   
11 URINARY / CSF  PROTEIN 165 

test 
PACK 3   

12 GGT  810  test SET 1   
13 ISE   BUFFER (Na) BOTT 48   
14 ISE  MID  STANDARD  (K) BOTT 60   
15 BICARBONATE   

CALIBRATOR 
PACK 2   

16 Wash   solution BOTT 200   
17 LIH PACK 2   

 รวมเป็นเงิน     
 
 


