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ประกาศจังหวัดเชยีงใหม่ 
เรื่อง ประกวดราคาเชา่เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน ้ายา จ้านวน ๔๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                 จังหวัดเชียงใหม ่มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะหอ์ัตโนมัติพร้อมน ้ายา  จ้านวน   
๔๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน
เช่าในการประกวดราคาครั งนี  เป็นเงินทั งสิ น ๑๗,๕๙๖,๐๓๖.๗๖ บาท (สบิเจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันสามสบิหก
บาทเจ็ดสบิหกสตางค์) ตามรายการ ดังนี  

 

๑.  Glucose จ้านวน ๒๘,๕๗๗   เทสต ์
๒.  BUN จ้านวน ๓๐,๑๑๔   เทสต ์
๓.  Cholesterol จ้านวน ๒๐,๑๘๓   เทสต ์
๔.  Uric  acid จ้านวน ๔,๗๒๘   เทสต ์
๕.  Triglyceride จ้านวน ๒๐,๓๕๒   เทสต ์
๖.  HDL-C จ้านวน ๓๒,๔๗๒   เทสต ์
๗.  Total protein จ้านวน ๑๐,๗๔๖   เทสต ์
๘.  Albumin จ้านวน ๑๓,๔๓๐   เทสต ์
๙.  Total bilirubin จ้านวน ๑๐,๙๖๗   เทสต ์
๑๐.  Direct bilirubin จ้านวน ๗๔๒   เทสต ์
๑๑.  AST จ้านวน ๑๖๖   เทสต ์
๑๒.  ALT จ้านวน ๒๐,๒๘๒   เทสต ์
๑๓.  ALP จ้านวน ๑๑,๐๓๐   เทสต ์
๑๔.  Calcium จ้านวน ๘,๒๓๘   เทสต ์
๑๕.  Phosphorus จ้านวน ๖,๘๘๘   เทสต ์
๑๖.  Magnesium จ้านวน ๑๐,๐๗๑   เทสต ์
๑๗.  Electrolyte จ้านวน ๓๔,๘๒๒   เทสต ์
๑๘.  Creatinine จ้านวน ๔๙,๗๒๐   เทสต ์
๑๙.  LDL-C จ้านวน ๑๙,๘๗๓   เทสต ์
๒๐.  Amylase จ้านวน ๕๑๗   เทสต ์
๒๑.  CD๔ จ้านวน ๑,๖๒๓   เทสต ์
๒๒.  HIV Viral Load จ้านวน ๑,๘๐๗   เทสต ์

 
๒๓. Urine analysis                      



                   12/19/22, 11:52 AM                                                       ตวัอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160 
 

 
๒๓.  Urine analysis จ้านวน ๑๔,๐๔๔   เทสต ์
๒๔.  CBC จ้านวน ๔๓,๗๕๔   เทสต ์
๒๕.  PT+INR จ้านวน ๑๐,๑๓๓   เทสต ์
๒๖.  PTT จ้านวน ๕,๗๔๖   เทสต ์
๒๗.  Hemoculture จ้านวน ๗,๙๓๐   เทสต ์
๒๘.  HbA๑c (HPLC) จ้านวน ๖,๕๐๓   เทสต ์
๒๙.  T๔ จ้านวน ๕๐   เทสต ์
๓๐.  T๓ จ้านวน ๑,๓๔๓   เทสต ์
๓๑.  FT๓ จ้านวน ๓,๙๙๖   เทสต ์
๓๒.  FT๔ จ้านวน ๘,๔๙๗   เทสต ์
๓๓.  TSH จ้านวน ๘,๖๙๖   เทสต ์
๓๔.  AFP จ้านวน ๖๑๗   เทสต ์
๓๕.  CEA จ้านวน ๕๕๑   เทสต ์
๓๖.  PSA จ้านวน ๓๔๐   เทสต ์
๓๗.  CA ๑๒๕ จ้านวน ๒๓๙   เทสต ์
๓๘.  CA ๑๙-๙ จ้านวน ๕๓๗   เทสต ์
๓๙.  B-HCG จ้านวน ๒๙๐   เทสต ์
๔๐.  Serum ferritin จ้านวน ๓๙๖   เทสต ์
๔๑.  Troponin-T จ้านวน ๓,๑๙๓   เทสต ์
๔๒.  Anti-HIV Elisa จ้านวน ๔,๐๒๕   เทสต ์

 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี  
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงบัการยื่นข้อเสนอหรอืท้าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัไว้ช่ัวคราว 
เนื่องจากเป็นผูท้ี่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึง่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผู่้ทิ งงานเป็นหุ้นส่วนผูจ้ัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผูบ้รหิาร ผูม้ีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้เช่าพสัดุที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดังกล่าว 
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                 ๘. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่จงัหวัดเชียงใหม ่ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี  
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค้าสั่งใหส้ละเอกสทิธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั น 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวันที่  
๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐. น. ถึง ๑๖.๓๐. น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ตั งแต่วันที่ประกาศจนถึงกอ่นวันเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ www.sansaihospital.com, www.gprocurement.go.th 
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๕๓๙๒๑๑๙๓ ในวันและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง จังหวัดเชียงใหม ่ผ่านทางอีเมล ์praisuda.p@moph.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบญัชีกลางก้าหนด 
ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยจังหวัดเชียงใหมจ่ะชี แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว๊บไชต์  ไซต์
www.sansaihospital.com, www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่๓ มกราคม               
๒๕๖๖ 

 
ประกาศ ณ วันที่   ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

  

 

  

(นายจตุชัย มณีรัตน์) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

 

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 


