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ปันทึกข้อความ

ส่วนราซการ โรงพยาบาลฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
ท อต.0 0 ๓ 1 อ .๓ ๐ รy t อ ๑(£>๖ วันท ๒ ตุลาคม ๒ ๔ ๖ ๒

เร่ือง รายงาน,ฃอซือขอ'จ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

ด้วย โรงพยาบาลฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ็มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การ 
แพทย์ ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

๑. เหตุผลความจำเป็น
เพื่อใช้สำหรับผู้มารับบริการงานชันสูตรโรงพยาบาลฟากท่า 

๒. รายละเอียดของงานจ้าง 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ตามราคาอ้างอิงเขต 2 ปี 2560 จำนวน ๘๘๒,๖๙๘.๘๒ บาท (แปดแสนแปด 
หมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์)

๔. วงเงินที่จะซื้อ
เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๘๘๒,๖๙๘.๘๒ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบแปด 

บาทแปดสิบลองสตางค์)
๔. กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๖๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
๖. วิธีที่จะซ้ือ และเหตุผล

ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มีราย 
ละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาดัดเลือกข้อเสนอ 
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 

๘. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ
ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๙ รายการ ด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควร ไม่น่าร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผย



แพร่เพื่อให้สาธารณซนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ และเว็บไซต์ 
ของกรมบัญชีกลาง เนื่องจาก เพื่อใช้สำหรับผู้มารับบริการงานชันสูตรโรงพยาบาลฟากท่า 

๙. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันเสนอ

ราคา
๑๐. ข้อเสนออื่น ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

4

ต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด 
๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) ตามรายละเอียดช้าง

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์

ลงซอ.................. . . . . "
(นางสาวธมลวรรณ

..............เจ้าหน้าที่
บุญรักษา)

ลงซือ..........x r T . ......................... หัวหน้าเจ้าหน้าที
(นายโสภาค แก้วปีญญา)

-เห็นชอบ 
- อนุมัติ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า 

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใซ่งานก่อสร้าง

๑. ซ่ือโครงการ ประกวดราคาซ้ือ.'3ฝ็ดวิ.คุย!ศาล.ตุ!การแพทย์!ดยวิธีประกวดรุ.าคาณิล็กทรอนิกส์. (e-bidding) 
จำนวน..®๙...รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โร.ง.พยาบาล.ฟากทท

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๒.;๖๙๘,๘.๒..บาท.(แป:0.เ.เสน!แ.ปด[หม่ืนสอง'พัน'พุก.ร้อยเก้าสืบ.เฟดม.,1คุ.เ.เ'ปดสืบ. 
.ล.'องสตางค์)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ......... ตลา.คม.๒๕;.๖๒.

เป็นเงิน ๘๘๒.๖๙๘.๘๒.บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) .การสืบราคาจากท้องตลาด..(ราคาอ้าง.อิง.เขต..๒..ปี..๒.๔๖๐)

๑. Glucose ราคา ๗.๙๓ บาท
๒. BUN ราคา ๑๗.๐๖ บาท
๓. Creatinine Enzyme ราคา ๑๔.๐๗ บาท
๔. Uric acid ราคา ๒๔.๗๑ บาท
๔. C holesterol ราคา ๑๘.๔๗ บาท
๖. Triglyceride ราคา ๒๒.๓๙ บาท
๗. HDL ราคา ๔๙.๔๔ บาท
๘. T otal Protein ราคา ๑๓.๔๔ บาท
๙. Albumin ราคา ๑๒.๙๔ บาท
๑๐. T otal Bilirubin ราคา ๒๑.๔๖ บาท
๑๑. Direct Bilirubin ราคา ๒๗.๔๘ บาท
๑๒. AST ราคา ๒๘.๙๒ บาท
๑๓. ALT ราคา ๒๔.๘๐ บาท
๑๔. Alkaline Phosphates ราคา ๒๘.๐๒ บาท
๑๔. Electrolyte ราคา ๖๑.๒๔ บาท
๑๖. HbA®C ราคา ๑๒๐.๓๑ บาท
๑๗. Calcium ราคา ๒๔.๔๓ บาท
๑๘. Magnesium ราคา ๒๔.๔๘ บาท
๑๙. Phosphorus ราคา ๒๖.๗๔ บาท



๕. รายซื่อเจ้าหน้าที่ผ ู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๔.๑.....................ะ:......................
(นางลาวธมลวรรณ บุญรักษา)

O v๔.๒....................................................
(นางวันเพ็ญ รักสัจจา)

;ประธานกรรมการ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

..กรรมการ
พยาบาลวิฃาชีพชำนาญการ

๔.๓ <ะะส่=3^

(นายโสภาค แก้วปีญญา)
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



ประกาศ โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เร่ือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ 
หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปีดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 
ของรัฐ น้ัน

โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 
๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี y  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า 

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุดรดิตถ์ (Mto๒๑๐๐๐๐๑๒๒๕) ลงวันท่ี ^  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ
ท ี่

รหัสแผนจัดซ้ือจัด 
จ้าง ซ่ือโครงการ

งบประมาณ 
โครงการ 

(บาท)

คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

(เดือน/ปี)
๑ Pb๒๑๐๐๐๐๕๒๓๗ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๙ 

รายการ
๘๘๒,๖๙๘.๘๒ ๑๐/๒๕๖๒



คำส่ัง โรงพยาบาลฟากท่า 
ท่ี .? .? ป ี. } ^ . ^ ^

เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ 
การประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย โรงพยาบาลฟากท่า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๙ รายการ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การ 
แพทย์ ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑. นายจรัส สีกา ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๒. นางสุภาณี โสทัน กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. นายกฤศภณ เทพอินทร์ กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือซื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ 
ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นางพิณลดา ปีนทอง ประธานกรรมการฯ

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒. นางนิภาภรณ์ แก้วบุญมา กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. นายคิวดล เขื่อนแก้ว กรรมการ

เภสัชกรปฏิบีตการ 
อำนาจและหน้าที่ 

ตรวจรับพัสดุ



ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ส่ัง ณวันท ี่ y

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า 

ปฏิบตราซการแทน ผู้ว่าราซการจังหวัดอุตรดิตถ์



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที ๑๘๔/๒๕๖๓

การซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๙ รายการ 
ตามประกาศ โรงพยาบาลฟากท่า 

ลงวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

โรงพยาบาลฟากท่า ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๙ จำนวน ๑ ชุด
รายการ

พัสดุที่จะซื้อนี้ด้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี 
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที,กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีช้อ 
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ใบระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม,เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ



๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้' 
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม'เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ด้งกล่าว 
๒.๘ ไม1เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกับเซ่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic G overnm ent Procurem ent: e  - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่บข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที, ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใซ่นิติบุคคล ให้ยื่น 
สำเนาบัตรประจำตัวประขาขนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเตินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ



(๔.๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(๔.๒) หนังสือบริคณห์สนธิ
(๔.๓) บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม
(๔.๔) บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(๔.๔) สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
(๔.๖) สำเนาบัตรประชาซนผู้ร่วมค้า

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑ ) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent 
Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที,ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก 
ผู้รับมอบอำนาจเปีนบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) แคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ 
(๓.๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปีดอากรแสตมบีตามกฎหมาย 

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent 
Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format) 

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม,ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไต้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง



ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม1ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ัง 
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลฟากท่า

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๖๔ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๙ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ 
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน 
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๔๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ 
ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพันกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ 
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable D ocum ent Format) โดยผู้ยื่บข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ 
เสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔ ๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่น1ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่น1ข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๔ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที, 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใซ่เป็นผู้!เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ 
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้($!.<§) o



จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

กำหนด

(๑) ปฏิบ้ติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเช้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ไต้
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเช้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ w w w .gprocurem entgo .th  
๕. หลักเกณฑ์และสิทธึ๋ในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก

ราคารวม
๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบล้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบล้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความ 
แตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรม 
การฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๔.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ้ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดัง
ต่อไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏขื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายซื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายขื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกขื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดใบเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความไต้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๔.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซื้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไต้ จังหวัด มี 
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
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๔.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น 
สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเลืยหายใดๆ มิได้ 
รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทพู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ 
ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เข่น การ 
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ขื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ 
จังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นขี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำขี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ 
ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วม 
กัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๖. การทำสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ใบกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิงของได้ครบถ้วน 

ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตาม 
แบบสัญญาตังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใบ ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาตังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด 
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา 
ค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อ 
ไปนี้

(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟทํ

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม



รายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับลัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัด จะจ่ายค่าสิงของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง 

แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบล้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ 
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ 

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที,ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 
ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วัน นับลัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบส่ิงของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับลัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลฟากท่า 

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุงโรง
พยาบาลฟากท่า แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้ดัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำ 
เข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขบได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นไต้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับ 
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ 
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น



(๓) ในกรณีที'ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิซยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ 
ภายในเวลาที่กำหนด ด้งระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้า 
ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขดใช้ความเสียหายอื่น (ล้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง 
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธี้ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง 
ซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียก 
ร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง 
ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง 
พอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ใบการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลัก 

เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัด 
เลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ 
หรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้6ช่ัวคราว

โรงพยาบาลฟากท่า 
๒ ตุลาคม ๒๔๖๒



ประกาศโรงพยาบาลฟากท่า
เร่ือง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลฟากท่า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๙ รายการ ด้วย 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 
๘๘๒,๖๙๘.๘๒ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม,อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซี่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไวิในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที,ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลฟากท่า 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น 
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ้และความคุ้มกันเซ่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
G overnm ent P ro c u re m e n t: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ



จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ w w w .fak thahosp ita l.com ,http //u to .m oph.go .th  หรือ 

wvvw.gprocurement.go.th หรือ vvww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 
๐๔๕๔๘๙๓๓๙ ต่อ ๑๑๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖เอ

% *
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า 
ราชการจังหวัดอุตรดิตส์

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



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
รายการที่ ๑ ขุดนํ้ายาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 

โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (A u to m a te  C hem istry  A nalyzer) 
จำนวน ๑๙ รายการ ๓๐,๐๔๘ ครั้งการตรวจ (tests)

โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตค์ 
เป้าหมายประมาณการสอบราคาจะซื้อจะขายเพื่อใช้งาน (๑ ปี)

๑. ความต้องการ
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ขุดนํ้ายาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ 

ทางเคมีคล ิน ิก (A u to m a te  C h e m is try  A n a ly ze r) จำนวน ๑๙ รายการ ๓๐,๐๔๘ ครั้งการตรวจ ( te s ts )  
(รายละเอียดตามเป้าหมายประมาณการสอบราคาจะซื้อจะขายเพื่อใช้งาน ๑ ปี)

๒. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้งานตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (A utom ate 

Chemistry Analyzer) ของผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๓

๓. คุณสมบัติทางเทคนิค
เป็นขุดนํ้ายาที่ใซ้หลักการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี pho tom etric  เพื่อตรวจหาปริมาณสารเคมีใน 

ตัวอย่างนํ้าเหลือง ป้สสาวะ น้ําใขสันหลัง สารนํ้าในร่างกายและการทดสอบอื่นๆตามรายละเอียด และคุณสมบัติ ตังนี้
๓.๑ นํ้ายาสำหรับตรวจหา Albumin ใน serum  หรือ plasm a ต้องใช้หลักการ BCG มีช่วงการตรวจ

วิเคราะห์ ๒.๐ - ๗๐.๐ g/l หรือกว้างกว่า
๓.๒ นํ้ายาสำหรับตรวจหา Alkaline phospha tase  ใน serum  หรือ plasm a ต้องใช้หลักการ 

DEA มี มีช่วงการตรวจวิเคราะห์ ๗ - ๙๐๐ บ /L หรือกว้างกว่า
๓.๓ นํ้ายาสำหรับตรวจหา Bilirubin Direct ใน serum  หรือ plasm a ต้องใช้หลักการ DPD 

มีช่วงการตรวจวิเคราะห์ ๐.๐ -  ๑๐.๐ m §/dl หรือกว้างกว่า
๓.๔ นํ้ายาสำหรับตรวจหา Bilirubin Total ใน serum  หรือ plasm a ต้องใช้หลักการ Diazo 

มีช่วงการตรวจวิเคราะห์ ๐.๑ -  ๒๐.๐ m g/dl หรือกว้างกว่า
๓.๔ นํ้ายาสำหรับตรวจหา C holesterol ใน serum  หรือ plasm a ต้องใช้หลักการ Peroxidase 

มีช่วงการตรวจวิเคราะห์ ๔ -  ๘๐๐ m g/dl หรือกว้างกว่า
๓.๖ นํ้ายาสำหรับตรวจหา Creatinine ใน serum  หรือ plasm a ต้องใช้หลักการ Enzymatic 

มีช่วงการตรวจวิเคราะห์ ๐.๑๐ -  ๒๐.๐๐ m g/dl หรือกว้างกว่า
๓.๗ บํ้ายาสำหรับตรวจหา Glucose ใน Serum หรือ plasm a ต้องใช้หลักการ Hexokinase 

มีช่วงการตรวจวิเคราะห์ ๘ - ๘๐๐ m g/dl หรือกว้างกว่า
๓.๘ นํ้ายาสำหรับตรวจหา HDL ใน serum  หรือ plasm a ต้องใช้หลักการ Direct m eth o d  

มีช่วงการตรวจวิเคราะห์ ๓ - ๒๐๐ m g/dl หรือกว้างกว่า

ลงชื่อ...................... ,®!°c.......................... ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภาพร สุทิน)

นักเทคนิคการแพทย์ปฏินัติการ
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T กรรมการ
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๓.๙ นํ้ายาสำหรับตรวจหา SGOT ใน serum  หรือ plasm a ต้องใช้หลักการ IFCC มี ช่วงการตรวจ 
วิเคราะห์ ๓ - ๕๐๐ น/1 หรือกว้างกว่า

๓.๑๐ นํ้ายาสำหรับตรวจหา SGPT ใน serum  หรือ plasm a ต้องใช้หลักการ IFCC มี ช่วงการตรวจ 
วิเคราะห์ ๕ - ๕๐๐ น/1 หรือกว้างกว่า

๓.๑๑ นํ้ายาสำหรับตรวจหา Triglyceride ใน serum  หรือ plasm a ต้องใช้หลักการ 
GPO/Peroxidase มี ช่วงการตรวจวิเคราะห์ ๖ -๖๐๐ m g/dl หรือกว้างกว่า

๓.๑๒ นํ้ายาสำหรับตรวจหา Total protein ใน serum  หรือ plasm a ต้องใช้หลักการ 
S pectrophotom etric  มี ช่วงการตรวจวิเคราะห์ ๒ - ๑๒๐ g/l หรือกว้างกว่า

๓.๑๓ นํ้ายาสำหรับตรวจหา BUN หรือ Urea ใน serum  หรือ plasm a ต้องใช้หลักการ G lu tam ate  
D ehydrogenase มีช่วงการตรวจวิเคราะห์ ๕ - ๓๐๐ m g/dl หรือกว้างกว่า

๓.๑๔ นํ้ายาสำหรับตรวจหา Uric acid ใน serum  หรือ plasm a ต้องใช้หลักการ
Uricase/Peroxidase มีช่วงการตรวจวิเคราะห์ ๐.๔ -  ๒๕.๐ m g/dl หรือกว้างกว่า

๓.๑๕ นํ้ายาสำหรับตรวจหา Fib A®c ในเม็ดเลือดแดง ต้องใช้หลักการ Turbidimetric 
มีช่วงการตรวจวิเคราะห์ ๒ - ๑๔๐ ทาทก๐l/m ol หรือกว้างกว่า

๓.๑๖ นํ้ายาสำหรับตรวจหา Electrolyte ประกอบด้วย ๔ รายการดังนี้
๓.๑๖.๑ นํ้ายาสำหรับตรวจหา Bicarbonate ใน serum  หรือ plasm a ต้องใช้หลักการ 

Malate dehydrogenase มีช่วงการตรวจวิเคราะห์ ๒ - ๔๕ ทาทา๐!/I หรือกว้างกว่า
๓.๑๖.๒ นํ้ายาสำหรับตรวจหา Sodium ใน serum  หรือ plasm a ต้องใช้หลักการ 

Indirect ISE มี มีช่วงการตรวจวิเคราะห์ ๕๐-๒๐๐ m m ol/l หรือกว้างกว่า
๓.๑๖.๓ นํ้ายาสำหรับตรวจหา Potassium  ใน serum  หรือ plasm a ต้องใช้หลักการ 

Indirect ISE มช่ีวงการตรวจวิเคราะห์ ๑.๐๐ -  ๑๐.๐๐ m m ol/l หรือกว้างกว่า
๓.๑๖.๔ นํ้ายาสำหรับตรวจหา Chloride ใน serum  หรือ plasm a ต้องใช้หลักการ 

Indirect ISE มีช่วงการตรวจวิเคราะห์ ๕๐ - ๑๘๐ m m ol/l หรือกว้างกว่า
๓.๑๗ นํ้ายาสำหรับตรวจ phosphorus ใน serum  หรือ plasm a ต้องใช้หลักการ

P hosphom olypdate  /UV มีช่วงการตรวจวิเคราะห์ ๐.๒๕ -๖.๔ m m ol/l หรือกว้างกว่า
๓.๑๘ นำยาสำหรับตรวจ calcium  ใน serum  หรือ plasm a ต้องใช้หลักการ Arsenazo III 

มีช่วงการตรวจวิเคราะห์ ๑.๐ -  ๔.๕ m m ol/l หรือกว้างกว่า
๓.๑๙ นำยาสำหรับตรวจ Magnesium ใน serum  หรือ plasm a ต้องใช้หลักการ Xylidyl blue 

มีช่วงการตรวจวิเคราะห์ ๑.๐- ๑.๕ m m ol/l หรือกว้างกว่า

๔. เงื่อนไขเฉพาะ
๔.๑ วัสดุว ิทยาศาสตร์การแพทย์เป ็นช ุดน ํ้ายาตรวจวิเคราะห ์ลารชีวเคม ีในเล ือดโดยใช้เคร ื่องตรวจ 

วิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (A utom ate Chemistry Analyzer) แบบ ส ำเร ็จ ร ูป พ ร ้อ ม ใช ้งาน  มี
ขนาดบรรจุที่เหมาะสม และไม่หมดอายุระหว่างการใช้งาน พร้อม Barcode เพื่อเพิ่มความสะดวกต่อการ 
ใช้งาน

(นางสาวสุภาพร สุทิน)
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบ้ตการ พยาบาลวิชาซัพชำนาญการ พยาบาลวิชาขิพชำนาญการ



๔.๒ วัสดุว ิทยาศาสตร์การแพทย์เป ็นช ุดน ํ้ายาตรวจวิเคราะห ์สารชีวเคม ีในเล ือดโดยใช้เครื่องตรวจ 
วิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (A utom ate Chemistry Analyzer) ที่เป็น ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์ท ี่ผ ล ิต ภ า ย ใ ต ้ 
มาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑: ๒๐๐๐ และมาตรฐาน Safety 1^§น๒ท0กรฃอง European Union และ 
North American (EN & IEC)

๕. ค ุณสมบัต ิทางเทคน ิคของเครื่องตรวจวิเคราะห ์ท ี่ใซ ้ก ับวัสด ุว ิทยาศาสตร์การแพทย์ช ุดน ํ้ายาตรวจ 
ว ิเคราะห ์ส ารช ีวเคม ีใน เล ือดโดยใช ้เคร ื่องตรวจว ิเคราะห ์อ ัตโน ม ัต ิทางเคม ีคล ิน ิก  (A u to m a te  
C hem istry  A nalyzer)

๔.๑ ผ ู้ขายต ้องจ ัดหาเคร ื่องตรวจตรวจว ิเคราะห ์อ ัตโนม ัต ิทางเคม ีคล ิน ิก  (A utom ate Chemistry 
Analyzer) ให้แก่ผู้ซื้ออย่างน้อย ๑ เครื่อง ที่ได้รับการทดสอบคุณภาพแล้ว เพื่อใข้ในการตรวจหา 
สารชีวเคมีในเลือด จนกว่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ซื้อมาถูกใช้จนหมด 

๕.๒ เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (A utom ate Chemistry Analyzer) ท่ีใช้กับ 
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุดนํ้ายาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด โดยเครื่องตรวจ 
วิเคราะห์ อัตโนมัติทางเคมีคลินิกมีความเร็วในการวิเคราะห์ทาง Photom etric!ม,'นอยกว่า 
๔00 ตัวอย่างต่อชั่วโมง และ เมื่อรวม ISE แล้ว ไม1น้อยกว่า ๘00 ตัวอย่างต่อชั่วโมง 

๔.๓ เครืองตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (A utom ate Chemistry Analyzer) ท่ีใช้กับ 
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุดนํ้ายาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด มีแหล่งกำเนิดแสงเป็น 
แบบ Halogen lam p หรือแหล่งกำเนิดแสง'ที่ให้ความเข้มคงที่แน่นอน 

๔.๔ เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (A utom ate Chemistry Analyzer) ท่ีใข้กับ 
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุดนํ้ายาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด มี Probe จำนวนไม่ 
น้อยกว่า ๒ Probes โดยที่ Probe จะมี Sensor เพื่อตรวจวัดปริมาณของนํ้ายา และส่ิง 
ส่งตรวจว่ามีเพียงพอหรือไม่ (Liquid Sensor D etection) รวมทั้งมีระบบตรวจสอบการ 
แข็งตัว (Clotted) ของสิ่งส่งตรวจเพื่อป้องกันการอุดตันที่ Probe 

๔.๘ เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (A utom ate Chemistry Analyzer)
ที่ใข้กับวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุด'นายาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดมีระบบ mixing 

แบบ Multi-mixing ลักษณะเป็นเกลียวเคลือบด้วย Talflon ป้องกันการเกิดคราบสิ่งส่ง 
ตรวจและลดโอกาสการ contam ination

๔.๙ เครืองตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (A utom ate Chemistry Analyzer) ท่ีใข้กับ 
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุดนํ้ายาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด มีซ่องสำหรับบรรจุ 
นํ้ายาสำหรับตรวจวิเคราะห์สามารถเลือกขนาดขวดบรรจุนํ้ายาได้หลายขนาด เพื่อความ 
เหมาะสมกับปริมาณงาน โดยมีชุดควบคุมความเย็นสำหรับ‘นายาตรวจอยู่ภายในตัวเครื่อง 

๔.๑0 เครืองตรวจวิเคราะห ์อ ัตโนมัต ิทางเคม ีคลิน ิก (A utom ate Chemistry Analyzer) ที่ใข้กับวัสดุ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุดนํ้ายาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด เป็นเครื่องที่ใข้ C uvette  ขนิด 
แก้ว (Hard glass) ในการตรวจวิเคราะห์ เพ ื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน และแยกออกเป็นแต่ละ 
cu v e tte  ได้

(นางสาวสุภาพร สุทิน)
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบ้ตัการ

(นางบุษ,นง รักเจริญ) 
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๕.๑๑ เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (A utom ate Chemistry Analyzer) ท่ีใช้กับ 
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุดนํ้ายาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด มี Probe จำนวนไม่ 
น้อยกว่า ๒ Probes โดยที่ Probe จะมี Sensor เพื่อตรวจวัดปริมาณของนํ้ายา และส่ิง 
ส่งตรวจว่ามีเพียงพอหรือไม่ (Liquid Sensor Detection) รวมทั้งมีระบบตรวจสอบการ 
แข็งตัว (Clotted) ของสิ่งส่งตรวจเพื่อป้องกันการอุดตันที่ Probe

๕.๑๒ เครื่องตรวจวิเคราะห ์อ ัตโนมัต ิทางเคมีคลิน ิก (A utom ate Chemistry Analyzer) ที่ใช้กับวัสดุ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุดนํ้ายาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดมีโปรแกรมที่มีการต้ังค่าจำนวน 
te s t คงเหลือท ี่ต ้องการให ้เครื่องเต ือนผู้ใช ้งาน (reagent low alarm) ตามความต้องการของ 
ผู้ใช้งาน

๕.๑๓ ผู้ขายต้องติดตั้งระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการงานห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ (US: Laboratory Information System) ที่โรงพยาบาลเป็นผู้เลือกโดย 
สามารถต่อเข้ากับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (HIS; Hospital Information 
System) ได้อย่างเหมาะสม

๕.๑๔ ผู้ขายต้องจัดหาอุปกรณ์ประกอบเครื่องคือ เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่เหมาะสมกับการใช้งาน
จำนวน ๑ เครื่อง, เครื่องพิมพ์ (Printer) ที่เหมาะสมกับการใช้งาน จำนวน ๑ เครื่องและเครื่องพิมพ์ 
บาร์โค้ด (Barcode Printer) ที่เหมาะสมกับการใช้งาน จำนวน ๑ เคร่ือง

๕.๑๕ ผู้ขายจัดหาคู่มือการใช้งาน และทั้งคู่มือการบำรุงรักษา ฉบับภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๑ ชุด

๖. เงื่อนไขเฉพาะในการใช้งานของวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
๖.๑ ผู้ขายต้องจัดส่งวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่องตามแผนการจัดซื้อที่ได้ตกลงไว้กับผู้ 

ซื้อให้ครบจำนวนราย (tests) ตามที่ทำสัญญา หากมีการเสื่อมสภาพหรือหมดอายุของวัสดุ 
นํ้ายาวิทยาศาสตร์การแพทย์เร็วกว่ากำหนดต้องมีการซดเซยนํ้ายาให้โดยการเปลี่ยนใหม่ใน 
ระยะเวลาที่เหมาะสม

๖.๒ ผู้ขายสนับสบุนสารสอบเทียบ (calibrator) เพื่อทำการปรับเทียบค่าการตรวจวิเคราะห์ 
ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ ได้มาตรฐาน ตลอดการใช้งานของเครื่องมีอที่ใช้ร่วมกับวัสดุ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้

๖.๓ ผู้ขายสนับสนุน และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบ และสารควบคุมคุณภาพภายในของ 
เคร่ือง (Internal Quality Control)

๖.๔ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดซอบค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบจากหน่วยงานภายนอกของเครื่องตรวจวิเคราะห์ 
อัตโนมัติ (External Quality Assurance) และวัสดุอุปกรณ์อื่นใด,ที่ใช้ในกระบวนการให้เพียงพอต่อ 
การใช้งานตรวจวิเคราะห์

. .  . . . . .  ... 
(นางสาวสุภาพร สุทน)



๖ .๕ ผู้ขายต้องจัดทีมงานผู้ชำนาญการให้ความรู้ผึเกอบรม และสอนทักษะการใช้งานของเครื่องตามปกติ 
การบำรุงรักษา และการซ่อมเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (A utom ate Chemistry 
Analyzer) ที่ใช้กับวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุดนํ้ายาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีใบเลือดเบื้องต้น 
สำหรับตัวแทนบุคลากรของโรงพยาบาลที่ใช้งานเครื่องตรวจ อย่างต่อเนื่องทุกๆ ๓ เดือน 

๖.๖ ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่ประกอบด้วย ค่าแรง และค่า 
อะไหล่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ

๖.๗ ผู้ขายต้องทำการตรวจสอบการใช้ได้ของวิธีทดสอบ (M ethod validation) กับเครื่องมือ 
วิเคราะห์ก่อนการใช้งานจริงในโรงพยาบาล โดยต้องแนบหลักฐานขั้นตอน วิธีการ ข้อมูลและ 
วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการ โดยผู้ขายต้องรับผิดขอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

๖.๘ ผู้ขายต้องมีแผนและดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์อย่างน้อย ทุก ๓ เดือน และสอบ 
เทียบเครื่องมือตามแผนโดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ค่าอะไหล่และการสอบ 
เทียบตลอดการใช้งาน หากเครื่องมือขัดช้องใช้งานไม่ได้ ผู้ขายต้องแก่ไขให้พร้อมใช้งานภายใน ๔๘ 
จ่ัวโมง ถ้าไม่สามารถแก่ไขได้ภายในเวลาที่กำหนดโรงพยาบาลจะส่งตรวจวิเคราะห์ต่อภายนอกโดย 
ผู้ขายต้องรับผิดขอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการส่งต่อจนกว่าจะดำเนินการแก่ไขแล้วเสร็จ

๖.๙ กรณีที่เครื่องตรวจวิเคราะห์ขัดช้องทำให้สูญเสียวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นนํ้ายา
ผู้ขายต้องขดเขยนํ้ายาที่สูญเสียไปทั้งหมด

๖.๑๐ ผู้ขายต้องชดเขยวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นนํ้ายาตรวจวิเคราะห์ที่ใช้ในการ 
บำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ และการสอบเทียบในระหว่างการใช้งาน

๖.๑๑ ผู้ขายต้องรับประกันว่ามีอะไหล่พร้อมสำหรับการให้บริการ 
๖.๑๒ ผู้ขายต้องติดตั้งเครื่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑ เดือนหลังการทำสัญญา 
๖.๑๓ หากผู้ขายผิดสัญญาหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดผู้ซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญาทันที 
๖.๑๔ ในกรณีที่เครื่องมือไมใช้แล้ว ผู้ให้เข่าจะต้องรับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเครื่องมือให้ 

เสร็จภายใน ๑ สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง แล้วปรับปรุงสถานที่ติดตั้งให้อยู่ในสภาพเดิม 
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เข่าเองทั้งสิ้น

(นางสาวสุภาพร สุทิน)
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบ้ติการ พยาบาลวิชาฃิพซ่านาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



เป้าหมายประมาณการสอบราคาจะซื้อจะขายเพื่อใช้งาบ (๑ ปี)
รายการที่ ๒

ขุดนํ้ายาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก 
(A u to m ate  C hem istry  A nalyzer) จำนวน ๑๙ รายการ ๓๐,๐๔๘ ครั้งการตรวจ (tests)

โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ รายการ ประมาณการ 
จำนวนครั้งการตรวจต่อปี 

(ราย)
ราคากลาง 

(บาท)
ประมาณการ 

เป้าหมายจะซื้อจะขาย 
(บาท)

๑ Glucose ๒,๘๐๐ ๗.๙๓ ๒๒,๒๐๔.๐๐
๒ BUN ๒,๔๗๐ ๑๗.๐๖ ๔๒,๑๓๘.๒๐
๓ Creatinine Enzyme ๓,๗๘๐ ๑๔.๐๗ ๔๖,๙๖๔.๖๐
๔ Uric Acid (9),(9)qDO ๒๔.๗๑ ๒๙,๘๒๓.๖๐
๔ C holesterol ๒,๔๒๐ ๑๘.๔๗ ๔๖,๔๔๔.๔๐
๖ Triglyceride ๒,๔๒๐ ๒๒.๓๙ ๔๖,๔๒๒.๘๐
๗ HDL ๒,๔๓๐ ๔๙.๔๔ ๑๒๐,๑๖๓.๔๐
๘ Total Protein ๑,๑๓๐ ๑๓.๔๔ ๑๔,๓๐๐.๒๐
๙ Albumin ๑,๑๒๐ ๑๒.๙๔ ๑๔,๔๙๒.๘๐
๑๐ Total Bilirubin ๙๐๐ ๒๑.๔๖ ๑๙,๓๑๔.๐๐
6)6) Direct Bilirubin ๙๒๐ ๒๗.๔๘ ๒๔,๒๘๑.๖๐
๑๒ AST 6), OCsO ๒๘.๙๒ ๓๑,๒๓๓.๖๐
๑๓ ALT 6),06a0 ๒๔.๘๐ ๒๗,๘๖๔.๐๐
6)(ร1 Alkaline Phosphates ๙๒๐ ๒๘.๐๒ ๒๔,๗๗๘.๔๐
๑๔ Electrolyte ๓,๖๖๐ ๖๑.๒๔ ๒๒๔,๑๓๘.๔๐
๑๖ HbAc® ๙๐๐ ๑๒๐.๓๑ ๑๐๘,๒๗๙.๐๐
๑๗ Calcium ๒๘๐ ๒๔.๔๓ ๖,๘๖๘.๔๐
<9)̂ 9 Magnesium ๑๙๐ ๒๔.๔๘ ๔,๘๖๐.๒๐
๑๙ Phosphorus 6)Ĉ Cง ๒๖.๗๔ ๔,๐๒๗.๑๒

รวม ๓๐,๐๔๘ Co Is, . Co เ£)
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๘๘๒,๖๙๘.๘๒ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์)

ลงขื่อ
(นางสาวสุภาพร สุทิน)

นักเทคนิคการแพทย์ปฏินัติการ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ .
ร่ ckXj, V, 2 vAV?ลงซอ........ .ไ;ร*ร 1* โ.    ................... กรรมการ ลงซอ.......1.   ........... .Tาโโ.................กรรมการ

(นางปารซาติ รัตนานันทิ) ไบางบุษ'บง รักเจริญ)
พยาบาลวิชาซีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


