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ขอบเขตของงาน(Terms of reference : TOR) 
งานจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 2 รายการ 

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ  ชลประทาน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 2 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 
1.น้ํายาตรวจ Prothrombin time(PT)    จํานวน 15,000 การทดสอบ 
2.น้ํายาตรวจ Activated Partial Thromboplasmin time (PTT) จํานวน 10,000 การทดสอบ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1. คุณสมบัติท่ัวไป 

1.1 เปนน้ํายาสําหรับตรวจวิเคราะหหาความผิดปกติของปจจัยการแข็งตัวของเลือดดวย
เครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ  

1.2 น้ํายาไมมีการดัดแปลงและผานการรับรองคุณภาพระดับสากลไดแก USFDA (Food and Drug 
Administration of USA) หรือ CE mark 

1.3 น้ํายามีอายุการใชงานหลังสงมอบไมนอยกวา 6 เดือนและบรรจใุนขวดสําเร็จรูปพรอมBarcode 
หรือ QR code เพ่ือชวยลดความผิดพลาด 

2. คุณลักษณะเฉพาะ 
2.1 ชุดน้ํายาตรวจวิเคราะห Prothrombin time(PT)มีคุณลักษณะดังนี้ 

2.1.1 ชุดน้ํายาประกอบดวย Thromboplastin ซ่ึงเตรียมจาก Human recombinant 
tissue factor หรือ Human Placenta และ Phospholipids  

2.1.2 ลักษณะเปนผง (lyophilized) เตรียมกอนการใชงานท่ีละลายในตัวทําลายเฉพาะ 
(Solvent) หรือ น้ํากลั่น หลังเตรียมสามารถเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส           
ไดนานอยางนอย 5 วัน 

2.1.3 คุณภาพของน้ํายามีคา ISI อยูในชวง 1.00±0.1 ตามมาตรฐาน WHO 
2.2 ชุดน้ํายาตรวจวิเคราะหActivated Partial Thromboplasmin time (PTT) 

2.2.1 ชุดน้ํายา APTT reagent ประกอบดวย Phospholipids ซ่ึงเตรียมจาก cerebral Tissues 
หรือ Purified soy phospholipids และสาร activator  

2.2.2 น้ํายามีคุณสมบัติHigh Sensitivity ตอ Heparin และตอการตรวจหาIntrinsic Factor 
Deficiency (VIII,IX,XI,XIII) 

2.2.3 เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงานและมีอายุการใชงานอยางนอย 7 วันท่ีอุณหภูมิ  
2 – 8 องศาเซลเซียสหลังเปดใชงาน 

3. เง่ือนไขเฉพาะ 
3.1 ผูขายตองเสนอราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิมเปนราคาตอรายการทดสอบ(price/test) โดยดึงขอมูลจํานวน

การทดสอบจากระบบLIS (จํานวนการทดสอบไมนับรวมการทําCalibration ,Control ,Correlation 
และการบํารุงรักษาเครื่อง) โดยรวมคาวัสดุอุปกรณ น้ํายาท่ีเก่ียวของท้ังหมด รวมท้ังวัสดุสอบเทียบ
(Calibrator หรือ Standard) และสารควบคุมคุณภาพ (Control Material ,Method Validation , 
EQA/PT) หมึกพิมพ กระดาษพิมพผล ตามท่ีใชจริง และหากทําการตรวจสอบตามวิธีมาตรฐานท่ีระบุ
ไวแลวพบวาจํานวนTestท่ีซ้ือไมครบ ผูขายตองชดเชยน้ํายาใหครบถวนตามจํานวนTestท่ีจัดซ้ือ 
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3.2 ผูขายตองจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะหการแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ (Fully Automatic 
Coagulation Analyzer) จํานวน 1 เครื่องและจัดหาเครื่องสํารองท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทาหรือ
ใกลเคียงกันอีก 1 เครื่อง โดยเครื่องตรวจวิเคราะหมีคุณสมบัติดังนี้ 
3.2.1 เครื่องสามารถตรวจวัดไดอยางนอย 4 หลักการ คือ  

3.2.1.1 หลักการ Clotting Assay 
3.2.1.2 หลักการ Chromogenic Assay 
3.2.1.3 หลักการ Immunological Assay 
3.2.1.4 หลักการ Aggregation Assay 

3.2.2 มีความเร็วในการตรวจวิเคราะหไมนอยกวา 180 tests/ชั่วโมง สามารถLoad สิ่งสงตรวจ 
ไดตอเนื่องโดยผานSample Rack อยางอัตโนมัติ ทํางานแบบเลือกชนิดการทดสอบได 
(Random Access) 

3.2.3 เครื่องใชหลอดทดสอบ(Cuvette)แบบชิ้นเดี่ยว 1 ชิ้นตอ 1 การทดสอบ เพ่ือสะดวกในการ
ทวนสอบในกรณีสงสัยการเกิดปฏิกิริยา 

3.2.4 สามารถตรวจตัวอยางเลือดจาก Primary tube และSample cup ได และรองรับการทํางาน
ในระบบปดฝา(Close Tube System/Cap-piercing) 

3.2.5 Probe มี sensor สําหรับตรวจวัดปริมาตรน้ํายาและตัวอยางเลือดกอนดูดได 
3.3 ตองเปนเครื่องท่ีผานการสอบเทียบ มีใบรับรองประสิทธิภาพการใชงานไดดี และมีเอกสารการตรวจสอบ 

สภาพจากบริษัทกอนการจัดสงและการสอบเทียบจะตองทําทุกปโดยชางผูชํานาญการของบริษัท 
3.4 ผูขายตองจัดหาอุปกรณในการทํางานโดยไมคิดมูลคาตลอดระยะเวลาการใชน้ํายา ไดแก 

3.4.1 ชุดคอมพิวเตอรสั่งงานตามจํานวนใหเพียงพอ 
3.4.2 เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ท่ีสามารถสํารองไฟไดไมนอยกวา 30 นาที 
3.4.3 เครื่องพิมพผล พรอมท้ังจัดหาหมึกพิมพและกระดาษพิมพผลใหเพียงพอตอการใชงาน 

ตลอดอายุสัญญา 
3.5 ผูขายตองติดตั้งเครื่องตรวจวิเคราะหท่ีสามารถเชื่อมตอกับระบบสารสนเทศทางหองปฏิบัติการ (LIS)            

ของศูนยการแพทยฯและรับผิดชอบคาใชจายในการเชื่อมตอเครื่องตรวจวิเคราะหกับระบบLIS รวมถึงจัดหา
อุปกรณในการเชื่อมตอใหเพียงพอตามความเหมาะสม ตลอดระยะเวลาติดตั้งโดยไมคิดมูลคา 

3.6 ผูขายจะตองจัดหาน้ํายาท่ีใชในการตรวจวิเคราะห ดังนี้ 
3.6.1 น้ํายาตองมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐานสากลโดยแสดงในวันยื่นขอเสนอ 
3.6.2 ผูขายตองรับประกันคุณภาพน้ํายา กรณีน้ํายามีการเสื่อมสภาพ ตองนํามาเปลี่ยนโดยไมคิดมูลคา 
3.6.3 ชุดน้ํายาท่ีใชทดสอบ PT และ APTT ตองใชในโรงพยาบาลท่ีเปนโรงเรียนแพทย หรือ  
        โรงพยาบาลศูนยของประเทศไทยอยางนอย 5 แหง 

3.7 ผูขายตองสนับสนุนวัสดุอุปกรณและน้ํายาอ่ืนๆ ท่ีใชกับเครื่องตรวจวิเคราะห ตามปริมาณท่ีใชจริง          
เชน CalibratorและControl รวมท้ังน้ํายาตรวจวิเคราะหในการทําCalibrator, Control และสนับสนุน
คาใชจายในการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) การประเมินคุณภาพโดยองคกรภายนอก (EQA/PT)            
รวมถึงจัดหาบริการเปรียบเทียบผลการควบคุมคุณภาพระหวางหองปฏิบัติการท่ัวโลกท่ีใชเครื่องวิเคราะห
อัตโนมัติรุนเดียวกันโดยไมคิดมูลคา 

3.8 ผูขายตองรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจสอบเครื่องมือ (Validate) เม่ือติดตั้ง  
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3.9 ผูขายตองดูแลรับผิดชอบในการตรวจสภาพและบํารุงรักษาเครื่องมืออยางสมํ่าเสมอ โดยตอง 
สงผูชํานาญเขามาตรวจสอบตามแผนการบํารุงรักษาท่ีทางบริษัทกําหนดตลอดอายุสัญญา 

3.10 กรณีเครื่องมือหรือชุดประกอบเครื่องมือชํารุด ตองจัดใหมีผูเชี่ยวชาญเขามาตรวจสอบ 
ภายในเวลา 12 ชั่วโมง นับจากเวลาท่ีแจงและจะตองซอมแซมหรือแกปญหาเครื่องใหแลว
เสร็จสามารถกลับมาใหบริการได เต็มประสิทธิภาพ ภายใน 24 ชั่วโมง ท้ังนี้หากเครื่องชํารุด
ในลักษณะเดียวกันเกิน 3 ครั้งในระยะเวลา 30 วัน นับจากเกิดปญหาครั้งแรก ผูขายตองนํา
เครื่องใหมมาเปลี่ยนใหภายใน 30 วันโดยไมคิดคาใชจายใดๆ 

3.11 ผูขายตองฝกและแนะนําการใชงาน รวมท้ังสอนการแกไขเบื้องตนใหใชการได แกเจาหนาท่ี 
จนปฏิบตัิไดและจัดฝกอบรมทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้งหลังติดตั้งเครื่อง 

3.12 ผูขายตองจัดหาคูมือการใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
รวมท้ังไฟลSOP ภาษาไทย ใหศูนยการแพทยฯอยางนอย 1 ฉบับ 

3.13 การสงมอบน้ํายาจะตองสงมอบเปนงวดๆตามความตองการของศูนยการแพทยฯ โดยจะออก 
ใบสั่งซ้ือใหผูขายเปนงวดๆ สงมอบภายใน 15 วันหลังจากไดรับใบสั่งซ้ือ   

3.14 ศูนยการแพทยฯสงวนสิทธิ์ไมตองซ้ือน้ํายาทุกรายการทดสอบหรือตามจํานวนท่ีกําหนดไวทุก 
รายการโดยสามารถถัวเฉลี่ยกันไดภายในวงเงินงบประมาณท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

3.15 หากศูนยการแพทยฯมีการซ้ือน้ํายาเพ่ิมเติมนอกเหนือวงเงินงบประมาณท่ีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส  ผูขายตองยืนยันราคาเดิม 

3.16 มีหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทยและนําเขาโดยผูจดทะเบียนสถาน 
ประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทยท่ีออกโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข โดยแสดงในวันยื่นขอเสนอ 

3.17 ผูขายยินดีใหศูนยการแพทยฯยกเลิกสัญญาไดตลอดเวลา หากน้ํายาหรือเครื่องตรวจวิเคราะห 
รวมท้ังบริการไมเปนไปตามกําหนด และเม่ือบอกเลิกสัญญาแลวศูนยการแพทยฯมีสิทธิ์
เรียกรองคาเสียหายจากผูขายได 

4.  ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย   
4.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
4.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
4.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว                       

      เนื่องจากเปนผูไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

4.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงาน
เปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
นั้นดวย 

4.6  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.7  เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
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4.8  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกศูนยการแพทย
ปญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือไม
เปนผูกระทําการ อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

4.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

4.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government  
Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง  

4.11 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด  

4.12  ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน
แตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 
5.  สถานท่ีดําเนินการติดตั้ง 
      ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน   ถนนติวานนท   ตําบลบางตลาด   อําเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 
 
6. ระยะเวลาสงมอบพรอมติดตั้ง 
     120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย   
 
7. วงเงินในการจัดหา  
       8,400,000.- บาท  (แปดลานสี่แสนบาทถวน) ซ่ึงเปนราคารวมภาษี 7%   
 
8. หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ  
       งานพัสดุ ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 
9. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเปดเผย
ตัวไดท่ี 
      9.1 ทางไปรษณีย 
          งานพัสดุ  ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
          222  ม.1  ถนนติวานนท   ตําบลบางตลาด 
          อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120 

9.2  E – mail : inventory_ridhosp@hotmail.com 
 

.................................................................................................. 
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