(ราง)
รางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 1 รายการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
--------------------------

1. ความเปนมา
จังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดรับจัดสรรครุภัณฑ ยานพาหนะและขนสง
จํานวน 1 รายการ คือ
- รถพยาบาล(รถตู) จํานวน 1 คัน เปนเงิน 2,000,000.-บาท(สองลานบาทถวน) จัดสรรใหแก โรงพยาบาลบ
ฝางาน
จัดซื้อดวยเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
2. วัตถุประสงค
ใชในการออกปฏิบัติการชวยชีวิตกอนถึงโรงพยาบาลในผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยบุคลากรที่เหมาะสม อาทิ
แพทย พยาบาล เวชกรฉุกเฉิน และใชขนสงผูปวยใน ภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับจังหวัด
3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู ประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอง
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู ประสงคจะ เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาธรรม
งเปน
3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกินสามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
- จังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาใชรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ ยานพาหนะและขนสง จํานวน
1 รายการ ดังนี้
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รถพยาบาล(รถตู)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
------------------------1. ความตองการ รถพยาบาล(รถตู) พรอมอุปกรณกูชีพ มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงค ใชในการออกปฏิบัติการชวยชีวิตกอนถึงโรงพยาบาลในผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โดยบุคลากรที่เหมาะสม อาทิ แพทย พยาบาล เวชกรฉุกเฉิน และใชขนสงผูปวยใน
ภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน
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3. ความตองการจําเพาะ
3.1 รถพยาบาลที่สามารถทําความสะอาดสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3.2 สามารถใหการดูแลและรักษาผูปวยในระดับ Advance Life Support และ Basic
Trauma Life Support ได
3.3 สามารถดูแลผูปวยในระหวางสงตอซึ่งจําเปนตองใชเครื่องชวยหายใจได
3.4 อุปกรณการแพทยที่สําคัญทุกชิ้นสามารถนําออกไปดูแลรักษาผูปวยนอกรถพยาบาล
ไดอยางสะดวก
3.5 มีเครื่องมือสื่อสารในเครือขาย VHF โดยใชความถี่หลักของกระทรวงสาธารณสุข
3.6 มีตัวอักษร สัญลักษณที่มองเห็นไดงาย สะทอนแสงและมีสัญญาณไฟและเสียงที่
สมบูรณ สามารถใหความมั่นใจและสรางความปลอดภัยใหแกผูปฏิบัติ
4. คุณลักษณะของรถพยาบาล แบงออกเปน 2 หมวด ดังนี้คือ
หมวด (ก)
คุณลักษณะของรถยนต
หมวด (ข)
คุณลักษณะของอุปกรณการแพทย
หมวด (ก) คุณลักษณะของรถยนต มีรายละเอียดดังนี้
1. คุณลักษณะทั่วไป
1.1 เปนรถยนตตูสีขาว ตามมาตรฐานจากโรงงานผูผลิต (ไมรวมถึงรายการที่กําหนดไวในคุณลักษณะเพิ่มเติม) ความสูงจากพื้นถนนถึงหลังคาไมนอยกวา 2,280 มม. สภาพใหม ไมเคยใชงานมากอน
มีตัวรถและเครื่องยนตจากผูผลิตเดียวกัน
1.2 หองพยาบาลสามารถบรรทุกผูปวย และผูโดยสารอื่นไดอีกไมนอยกว6 าที่นั่ง ทุกที่นั่งมีเข็มขัดนิรภัย
1.3 กระจกเปนแบบนิรภัยทั้งหมด ติดฟลมกรองแสงชนิดมาตรฐาน แบบสามารถปองกันรังสี UV
ไดไมนอยกวา 60 % ขางหนา 2 ขาง ดานคนขับความทึบแสงไมนอยกวา 60 % ยกเวนกระจกบังลม
ดานหนาติดความทึบแสงไมนอยกวา 40 % เต็มพื้นที่ดานหองพยาบาลมีความทึบแสงไมนอยกว
80า%
1.4 ในหองคนขับและหองพยาบาล ติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบแยกควบคุมแอรทั้งสองหอง
1.5 ในหองคนขับ ติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ AM/FM และ CD MP 3 พรอมลําโพง
1.6 มีแผนบังแสงแดดกระจกดานหนาซาย ขวา ขางละ 1 อัน
1.7 มีประตูปด-เปดทั้งดานซายและดานขวา มีกุญแจล็อคได และมีผนังกั้นทําดวยอลูมิเนียมเคลือบ
สีแยกชวงหนาคนขับรถออกจากชวงหลังซึ่งจัดเปนหองพยาบาล ตรงกลางผนังกั้นมีประตูปด เปดหองทั้งสองเขาถึงกัน สามารถลอคจากดานคนขับและเปดไดทั้งสองดาน สวนบนประตูมี
ชองกระจกบานเลื่อนสองบาน
1.8 มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฏหมายกําหนดแถวยาวแบบกระพริบ ติดตั้งดานหนารถเหนือ
คนขับ และชนิดดวงเดี่ยวกระพริบแบบแฟลช ติดตั้งดานหลังสุดบนหลังคารถ
1.8.1 เปนไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว ประกอบดวยหลอดไฟ LED ชนิดประหยัดไฟใชไฟรวม
ไมเกิน 35 วัตต ภายในเปนหลอด LED เปนชุดๆไมนอยกวา 10 ชุดแตละชุดใชไฟไม
เกิน 0.5 แอมปแปรแตละชุดมีแผนรองหลังหลอด LED ชวยเพิ่มการกระจายแสงให
ความเขมของแสงตามมาตรฐาน SAE
1.8.2 ฝาเลนสครอบดวงไฟแบบใสทําดวยวัสดุโพลีคารบอเนต ขนาดของแผงไฟ (ไมรวมขาติดตั้ง)ยาวไมนอยกวา 48 นิ้ว กวางไมเกิน 12.5 นิ้ว และไมตานลมโดยสูงไมเกิน 2.6 นิ้ว
1.8.3 ชุดหลอด LED ดานขวาใหแสงสีแดง ดานซายใหแสงสีน้ําเงิน
1.8.4 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป ที่ไดรับมาตรฐาน ISO โดยแนบ
หลักฐานมาพรอมในวันยื่นเอกสาร
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-31.9 บนหลังคากึ่งกลางสวนทายติดตั้งโคมไฟกระพริบแบบแฟลชสีน้ําเงิน ชนิดหลอดไฟ LED
แบบแถวสั้น จํานวน 1 โคม
1.9.1 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป ที่ไดรับมาตรฐาน ISO
โดยแนบหลักฐานรับรองพรอมในวันยื่นเอกสาร
1.10 มีเครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต ใชกับไฟกระแสตรง 12 โวลท จํานวน 1
เครื่อง ติดตั้งอยูในหองคนขับ ประกอบไปดวย
1.10.1 มีปุมหมุนเปด-ปดและเพิ่ม-ลดเสียง ไมโครโฟนและไซเรน
1.10.2 มีไมโครโฟน มีสวิทซสําหรับควบคุมการพูด (Push to Talk) สายไมโครโฟนเปน
แบบ Coiled Tubing เมื่อกดพูดจะตัดเสียงไซเรนอัตโนมัติ พรอมที่ยึดไมโครโฟน
1.10.3 เลือกปรับเสียงไซเรน ใหความแตกตางของเสียงไดไมนอยกวา 5 เสียง ตามที่ไดรับอนุญาต
จากสํานักงานตํารวจแหงชาติ
1.10.4 มีปุมปรับเลือกเสียงฉุกเฉินแบบชั่วคราว สามารถประกาศไดทันทีที่ตองการ และเสียง
ดังกลาวสามารถปรับแทรกเขาไประหวางเสียงไซเรน
1.10.5 ลําโพง ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต โดยติดตั้งไวบนหลังคารถอยูรวมในสัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน จํานวน 1 ตัว
1.10.6 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป
1.11 หองพยาบาลดานซายมีประตูปด -เปด เปนชนิดบานเลื่อนและดานหลังมีประตูปด-เปดยกขึ้น-ลง
สําหรับยกเตียงผูปวยเขา-ออกจากรถพยาบาลได และประตูทั้งสองบานมีกุญแจล็อค
1.12 ติดตั้งพัดลมไฟฟาระบายอากาศ ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เปน
ผลิตภัณฑจากยุโรปหรืออเมริกาที่ไดมาตรฐาน ISO โดยมีสวิทซ ปด-เปด อยูในชุดควบคุมเดียวกัน
ที่แผงทั้งหมด ติดตั้งดานบนของหองพยาบาล รอยตอจะตองเชื่อมดวยวัสดุถาวรกันน้ําอยางดี
1.13 ดานหลังคนขับออกแบบใหมีเกาอี้นั่งเดี่ยว 2 ที่นั่ง หันหนาไปทางดานทายรถ โดยตัวที่อยูติด
ประตูขางยึดตรึงอยูกับที่สามารถยกเบาะขึ้น สวนอีกตัวสามารถเลื่อนสไลดออกมาทางดานหัว
เปลเพื่อดูแลผูปวย และเลื่อนสไลดเขาเก็บไดเพื่อความสะดวกสําหรับพื้นที่ทํางานในสภาพปกติ
1.14 ดานใตที่นั่งทั้งสองในขอ 1.14 มีทอเก็บออกซิเจนขนาดใหญ G จํานวน 2 ทอ วางอยูบนที่
รองรับแบบมีลูกปนเลื่อนเพื่อความสะดวกในการนําถังออกซิเจนเขาและออกจากรถ พรอม
อุปกรณจับยึดถังออกซิเจนอยางแนนหนา
1.15 ตามขอ1.14 ทอออกซิเจนทั้งสองเชื่อมตอดวยระบบ Pipe Line ครบชุด แบบตอคูทั้งสอง
ทอตอเชื่อมกันและกันไดดวยสายทนแรงดัน (ตามรายละเอียดหมวด ข. ครุภัณฑการแพทย
ขอ 1.11)
1.16 ดานหลังคนขับ ถัดจากเกาอี้ในขอ 1.14 ติดตั้งตูเก็บเวชภัณฑแบบ 3 ชั้น ทําดวยอลูมิเนียม
เคลือบสี พรอมฝาปดชนิดใส สวนดานลางออกแบบเปนตูและมีชองเก็บของ
1.17 เพดานรถทําที่แขวนตัว พรอมเข็มขัดคลองตัว สามารถรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 80 กิโลกรัม
เพื่อสําหรับเจาหนาที่ทํา CPR เปนแบบหวง 2 หวงฝงอยูในเพดาน
1.18 เพดานดานใน มีที่แขวนภาชนะใสน้ําเกลือหรือเลือดแบบกลองเปดฝงอยูในเพดาน ซึ่งทํา
ดวยอลูมิเนียมหลอ เมื่อไมไดใชงานจะไมมีสวนหนึ่งสวนใดยื่นออกมาจากเพดาน เมื่อดึง
ออกมาใชงานจะสามารถแขวนภาชนะพรอมกันได 2 ที่ และมีที่รัดภาชนะทั้งสองแบบปรับ
ขนาดได
1.19 ถัดจากตูเก็บเวชภัณฑในขอ 1.16 มีคอนโซลยาวจนสุดตัวรถโดยเหลือที่เพียงพอที่วางเกาอี้
เคลื่อนยายผูปวย ทําเปนแบบเฟอรนิเจอร Built-In ทําดวย อลูมิเนียมเคลือบสี สําหรับใส
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-4เครื่องมือแพทยติดตั้งอยางแข็งแรงใชงานไดสะดวก โดยออกแบบเพื่อรองรับและยึดตัว
อุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉินทั้งหมด สวนดานลางออกแบบเปนกลองไวเก็บเวชภัณฑ
1.20 ดานบนเหนือจากคอนโซลในขอ 1.19 ขนานไปกับตัวรถ ออกแบบมีตูเก็บเวชภัณฑพรอม
ประตูเปดปด ขนาดไมนอยกวา 220 ซม. ทําดวยอลูมิเนียมเคลือบสี
1.21 มีชุดแปลงไฟฟาจากไฟฟากระแสตรง 12 V. เปนไฟฟากระแสสลับ 220 V. 50 Hz. ขนาด
1,000 วัตต พรอมปลั๊กเสียบไฟฟา 220 V. จํานวน 2 จุด และที่ปลั๊กไฟฟาแบบที่จุดบุหรี่
12 V. 1 จุด และมีชุดสายพวงตอแบบมวนสําหรับใชไฟ 220 V. มีความยาว 20 เมตร พรอม
เตาเสียบ จํานวน 4 ชอง
1.22 มีสวิทซตัดไฟฟา(Cut-Out) หองพยาบาล อยูในหองคนขับเพื่อปองกันการเปดไฟทิ้งไวโไม
ดยตั้งใจ
1.23 หองพยาบาล
1.23.1 ผนังและฝาเพดาน ภายในหองพยาบาล ทําดวยไฟเบอรกลาส เคลือบผิวดวย Gel coat สีขาว
1.23.2 คอนโซลภายในหองพยาบาล ประกอบดวยอลูมิเนียมเคลือบสี มีไฟแสงสวางแบบ
ทรงยาวภายในมีหลอด LED ไมนอยกวา 15 หลอด และมีสวิทซที่ตัวหลอดเปน
ผลิตภัณฑจากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป ติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม จํานวนรวม
4 ชุด และเพิ่มสวิทช ปด-เปดควบคุมอีกชั้นหนึ่งที่แผงควบคุมเดียวกับพัดลมดูดอากาศ
1.23.3 พื้นหองพยาบาลทําดวยไฟเบอรกลาส เปนPolypropylene เปนวัสดุที่ไดรับรอง
มาตรฐาน ขนาดหนา 1 ซม.
1.24 มีชุดเกาอี้มานั่งเดี่ยวแบบเบาะนั่งและพนักพิงเปนแบบเบาะสองหนา สามารถปรับเบาะนั่งกาง
ออกไปดานหนา และปลอยพนักพิงลงมาแทนที่ได พรอมเกาอี้มานั่งยาวแบบเบาะเปดขึ้นได
โดยใตเบาะเกาอี้มานั่งยาวสามารถเก็บของได และมีพนักพิงยึดตายอยูที่ผนัง ในกรณีฉุกเฉิน
เกาอี้ทั้งสองสามารถปรับเปนที่นอนของผูปวยไดอีก 1 คน พรอมสายรัดตัวผูปวย
1.25 มีชุดฐานสําหรับล็อคเตียงแบบเอียงรับเตียงเมื่อเข็นขึ้น-ลงจากดานทายรถ โดยมีรางคูทําดวย
แสตนเลส ขนาดหนาไมนอยกวา 1.2 มม. พรอมตัวล็อคอัตโนมัติ สําหรับยึดเตียงเมื่อเข็น
เตียงขึ้น และดานทายของชุดฐานเปนประตูปด-เปด ใหญและกวางพอสําหรับเก็บเปลสํารองได
1.26 บนหลังคารถดานซาย-ขวา บริเวณสวนหนาและทายสุดของรถ (สวนรางน้ํา) ติดตั้งโคมไฟ
สปอรตไลดชนิดหลอดฮาโลเจน ขนาด 55 วัตต สามารถกมเงยและหมุนซาย-ขวาได และ
ภายในหองพยาบาลสวนทายสุดดานบนติดตั้งโคมไฟสปอรตไลดชนิดปรับเอียงขึ้น-ลงได
ขนาด 55 วัตต โดยทั้งหมดมีสวิสตควบคุมชนิด 2 ทาง สามารถควบคุมการเปด-ปด
ไดจากหองคนขับและสวนทายของหองพยาบาล
1.27 ติดตั้งไฟกระพริบ(Flash Light) จํานวน 6 ชุด (ทั้งหมด 8 ดวง) ดังนี้
- ดานหนาขนาดเล็ก 2 ชุด แบบหลอด LED ยึดติดกับฝากระโปรงรถยนตดานบน โดยให
ดานหนาโคมหันไปในแนวตั้งเพื่อใหแสงสวางขนานไปกับพื้น โคมแตละชุดมีหลอด LED
ไมนอยกวา 6 หลอด แตละหลอดครอบทับดวยเลนสกระจายแสง ดานขวาใหแสงสีแดง
ดานซายใหแสงสีน้ําเงิน เปนผลิตภัณฑในประเทศที่ไดรับเครื่องหมาย มอก. หรือผลิตภัณฑ
จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในทวีปยุโรป
- ดานขางซายขวาติดตั้งไฟกระพริบแบบหลอด LED จํานวนขางละ 2 ดวงใตรางน้ํา โคมแตละ
ดวงมีหลอด LED ไมนอยกวา 18 ดวง ครอบทับดวยเลนสกระจายแสงรูปวงรีแลวปดทับดวย
ฝาใสอีกชั้นหนึ่งเพื่อปองกันน้ําและฝุนละออง โดยโคมไฟตองยึดติดใน กรอบซึ่งทําดวยไฟเบอรกลาสหลอ เพื่อใหตัวโคมอยูในแนวตั้งในการสองสวางไปแนวนอน ขนานกับพื้น ใหแสง
กระพริบแบบ Double Flash ดานหนาใหแสงสีแดง ดานหลังใหแสงสีน้ําเงินเปนผลิตภัณฑ
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-5ในประเทศที่ไดรับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือผลิตภัณฑจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในทวีปยุโรป
- ดานหลังมีโคมไฟกระพริบลักษณะเดียวกับดานขาง แตมีหลอด LED ไมนอยกวา 9 หลอดตอดวง
อีกจํานวน 2 ดวงติดตั้งดานซาย - ขวาในประตูทายเปนผลิตภัณฑในประเทศที่ไดรับเครื่องหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หรือผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในทวียุโปรป
1.28 เพดานในหองพยาบาลติดตั้งราวแสตนเลส ขนาดยาวไมนอยกวา 1.30 เมตร ขางพัดลมดูดอากาศ
มีลักษณะยาวขนานไปกับเตียงผูปวยสามารถใชโหนได
2. คุณลักษณะทางเทคนิค
2.1 ระบบเครื่องยนต เปนเครื่องยนตดีเซล แบบคอมมอนเรล 4 สูบ ปริมาตรความจุภายในกระบอก
สูบไมนอยกวา 2,490 ซีซี.
2.2 ระบบสงกําลัง
2.2.1 ครัทช เปนแบบครัทชแหงแผนเดียว ควบคุมการทํางานดวยระบบไฮโดรลิค
2.2.2 เกียร เปนแบบกระปุก ประกอบดวยเกียรเดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร และถอยหลัง1 เกียร
2.3 ระบบกันสะเทือน ลอหนา แบบปกนกคู และทอรชั่นบารสปริงพรอมเหล็กกันโคลงลอหลัง
แบบแหนบซอนและโชคอัพชวย
2.4 ระบบพวงมาลัยขับดานขวาแรคแอนดพีเนี่ยน พรอมพาวเวอรชวยผอนแรง
2.5 ระบบหามลอ ดิสเบรคลอหนา ดรัมเบรคลอหลัง
2.6 ระบบไฟฟา ใชแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท สูงสุดไมนอยกวา 80 แอมแปร พรอมทั้งอุปกรณ
และโคมไฟฟาประจํารถครบถวน
2.7 ลอและยางเปนขนาดมาตรฐานจากโรงงานผูผลิต
2.8 ความยาวชวงลอหนาหลังไมนอยกวา 3,000 มิลลิเมตร
2.9 ความยาวหองพยาบาลทั้งหมด (สวนหลังหองคนขับ) ไมนอยกวา 3,000 มิลลิเมตรโดยมีหลักฐาน
รับรองจากโรงงานผูผลิตรถยนต และนํามาแสดงในวันยื่นเอกสาร
3. อุปกรณและครุภัณฑประจํารถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง
3.1 ครุภัณฑและเครื่องมือประจํารถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง
3.1.1 ยางอะไหลพรอมกะทะลอ ตามขนาดมาตรฐาน
1 ชุด
3.1.2 แมแรงยกรถพรอมดามแบบมาตรฐานประจํารถของผูผลิต 1 ชุด
3.1.3 ประแจถอดลอ
1 อัน
3.1.4 เครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานผูผลิต ประกอบดวย
3.1.5 ติดสติ๊กเกอร
3.1.5.1 ตามมาตรฐานสากล และสติ๊กเกอรลายคาด 1 ชุด สีแดงสลับแบบ
สะทอนแสงที่ภายนอกตัวรถ
3.1.5.2 แสดงชื่อ สัญลักษณ หนวยงาน และหนวยงานตามที่ผูจัดซื้อกําหนด
3.1.6 เข็มขัดนิรภัยประจําที่นั่งคนขับและที่นั่งขางคนขับตอนหนา 3 ชุด
3.1.7 อุปกรณทั้งหมดนอกเหนือจากที่กําหนดไวใหเปนไปตามรูปแบบ (Catalog) และ
มาตรฐานของผูผลิต
3.2 วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสงไมนอยกวา 25 วัตต มีคุณลักษณะดังนี้
3.2.1 เปนเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งในรถยนต
3.2.2 เปนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชงานไดดี ในยานความถี่ 150 MHz ถึง 170 MHz สามารถ
ใชงานไดทั้งระบบ Simplex และ Semi Duplex
3.2.3 ใชกับไฟฟากระแสตรง 12 Volts จาก Battery
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-63.2.4 มีชองความถี่ในการใชงานไมนอยกวา 40 ชอง
3.2.5 RF Input / Output Impedance = 50 Ohm เสถียรภาพทางความถี(่ Frequency Stability)
± 5 PPM หรือนอยกวา
3.2.6 มีวงจร CTCSS ( Continuous Tone Control Squelch System ) ควบคุมการทํางานของ
เครื่องวิทยุคมนาคม
3.2.7 ตองมีวงจร Reverse Polarity Protection เพื่อปองกันวิทยุคมนาคมเสียหาย เนื่องจาก
การสลับขั้วแบตเตอรี่
3.2.8 เปนผลิตภัณฑจากประเทศญี่ปุน หรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป
3.2.9 ภาคเครื่องสง
3.2.9.1 มีกําลังสงออกอากาศ
( RF Power Output ) 25 วัตต
3.2.9.2 มีคา
Deviation = ±5 kHz
3.2.10 ภาครับ
3.2.10.1 มีคา
Sensitivity 0.25 µV typ. (cat 12 db SINAD)
3.2.13.2 มีคา
Spurious และ Image Rejection 80 dB typ.
3.2.13.3 มีคา
Inter-modulation 75 dB typ.
3.2.13.4 Audio Output ไมนอยกวา 4 วัตต
3.2.11 สายอากาศ
3.2.11.1 เปนสายอากาศชนิดภายในเปนโลหะผสม 2 ชั้น หุมภายนอกดวยฉนวนอยางดี
ทนทานตอสภาพดินฟาอากาศ และแรงกระแทก
3.2.11.2 เสาอากาศ มี
GAIN ไมนอยกวา 4 dB
3.2.11.3 เสาอากาศ มี
INPUT IMPEDANCE 50 Ohm
3.2.11.4 เสาอากาศ มีคา
VSWR ≤ 1.5 :1
3.2.12 อุปกรณประกอบชุด
3.2.12.1 ไมโครโฟน จํานวน 1 ชุด แบบแขวนพรอมสายและขอตอ
3.2.12.2 สายอากาศที่มีคุณลักษณะตามขอ 3.2.11 จํานวน 1 ชุด
3.2.12.3 หนังสือคูมือการใชเครื่องวิทยุคมนาคมเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
จํานวน
1 ชุด
3.2.13 เงื่อนไขเฉพาะ
3.2.13.1 รับประกันคุณภาพของสินคาในทุกกรณี ที่เกิดจากการใชงานตามปกติ
อยางนอยเปนเวลา 1 ป
3.2.13.3 รับรองวามีอะไหลของเครื่องวิทยุคมนาคม และอุปกรณขายให ทางราชการ
ไมนอยกวา 5 ป และไมผูกพันจะตองซื้อจากผูขาย
หมวด (ข) คุณลักษณะของครุภัณฑการแพทย และเงื่อนไขเฉพาะ
1. ครุภัณฑการแพทย
1.1 มีเตียงนอนสําหรับผูปวยแบบมีลอเข็น 1 เตียง มีรายละเอียดดังนี้
1.1.1 ตัวเตียงและโครงทําจากโลหะผสม มีความแข็งแรงสามารถนวดหัวใจได โดยไมตองใช
แผนกระดานรองหลัง
1.1.2 แผนรองตัวผูปวยทําจาก พลาสติก อยางดี
1.1.3 พนักพิงหลังเปนระบบโชคอัพแบบกลไก ชวยยกตัวผูปวยขึ้น-ลงสามารถ ปรับระดับ
ไดอยางตอเนื่องตั้งแต 0 ถึงไมนอยกวา 70 องศา
-7-/…

-71.1.4 สามารถปรับเปลี่ยนจากเตียงสูงเปนต่ําเพื่อชวยในการรับผูปวยจากเปลสํารองไดโดยงาย
และยังสามารถปรับเปนเตียงราบ ไดอีกดวย
1.1.5 สามารถเข็นขึ้นรถพยาบาลไดงายโดยเจาหนาที่คนเดียว ขาเตียงคูหนาและคูหลังมีดามจับ
คันบังคับลอใหพับไปกับฐานเตียง และเมื่อดึงเตียงลงจากรถลอคูหลังและลอคูหนาจะกาง
ออกเองโดยอัตโนมัติ (Automatic Loading Stretchers )
1.1.6 มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียงแบบชิ้นเดียวไรรอยตอ ถอดลางทําความ
สะอาดได พรอมสายรัดผูปวย 2 เสน
1.1.7 สามารถรับน้ําหนักผูปวยไดไมนอยกวา 160 กิโลกรัม .
1.1.8 มีที่เสียบเสาน้ําเกลือทั้งดานซายและขวา พรอมเสาน้ําเกลือ จํานวน 1 เสา สามารถปรับ
ระดับสูงต่ําได และยึดติดกับโครงเตียงไดอยางมั่นคง
1.1.9 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในทวีปยุโรป
1.2 ชุดล็อคศีรษะกับแผนกระดานรองหลังผูปวย (Head Immobilizer) มีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 สามารถใชล็อคศีรษะผูบาดเจ็บกับแผนกระดานรองหลัง (Spinal Board) ไดอยาง
มั่นคง โดยมีกอนโฟมรูปทรงสี่เหลี่ยม 2 ชิ้น สําหรับประคองดานขางศีรษะ
ผูบาดเจ็บ และมีฐานรองสําหรับยึดติดกับแผนกระดานรองหลัง
1.2.2 ตัวกอนโฟมในขอ 1.2.1 ทําจากฟองน้ํา และภายนอกชุบเคลือบดวยโพลียูลีเทน
ทั้งชิ้น ผิวโดยรอบเรียบเปนชิ้นเดียว ไมมีรู รอยปะ รอยตอ ที่จะทําใหของเหลว
ซึมผานเขาไปทําใหเกิดความหมักหมมภายในได โดยดานลางของกอนโฟมมี
แผนหนามเตยแบบปะติด (Velcro) สําหรับยึดติดกับตัวฐาน
1.2.3 ฐานรองในขอ 1.2.1 มีสายรัดสําหรับรัดโดยรอบแผนกระดานรองหลังอยางมั่นคง
และมีแผนรองหนามเตยแบบปะติด(Velcro) สําหรับยึดกอนโฟม
1.2.4 มีสายรัด จํานวน 2 เสน สําหรับยึดหนาผากและคางผูบาดเจ็บ
1.2.5 ผิววัสดุไมซึมซับของเหลวสามารถลาง แช ทําความสะอาดไดทั้งชิ้น
1.2.6 แสงเอ็กซเรยสามารถผานได ไมมีโลหะเปนวัสดุ
1.3 ชุดแผนกระดานรองหลังผูปวย (Long Spinal Board) จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
1.3.1 ทําดวยพลาสติก Polyethylene ทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ําได
1.3.2 มีขนาดความยาวไมนอยกวา 180 ซม. มีความกวางไมนอยกวา 40 ซม. มีความหนาไมเกิน
5 ซม. และน้ําหนักไมเกิน 8 กิโลกรัม
1.3.3 สามารถรับน้ําหนักผูปวยไดไมนอยกวา 180 กก.
1.3.4 แสง X – ray สามารถผานได และสามารถทํา CPR ผูปวยไดทันที
1.3.5 มีสายรัดผูปวย ที่ปรับขนาดและมีอุปกรณล็อกได จํานวน 3 เสน
1.3.6 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป
1.4 ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับผูใหญ 1 ชุด และชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบ
สําหรับเด็ก 1 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1.4.1 ถุงลมสําหรับบีบอากาศชวยหายใจ ผลิตจากยางซิลิโคน จํานวน 1 ชิ้น
1.4.2 ถุงสํารองออกซิเจน จํานวน 1 ชิ้น (Reservoir bag)
1.4.3 หนากากครอบปากและจมูก ผลิตจากยางซิลิโคนแบบโปรงใส จํานวน 2 ชิ้น
1.4.4 ทอยางปองกันคนไขกัดลิ้น จํานวน 5 อัน (Airway)
1.4.5 กลองบรรจุอุปกรณการใชงานทั้งหมด
1.4.6 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป
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-81.5 เครื่องสองกลองเสียง (Laryngoscope) จํานวน 1 ชุด โดยมีอุปกรณดังตอไปนี้
1.5.1 หลอดไฟเปนแบบ Halogen ดามถือพรอมแผนสองตรวจเปนโลหะไรสนิม
1.5.2 แผนสองตรวจ (Blade) เปนโลหะปลอดสนิมแบบหุมทอไฟเบอรออฟติคไวภายใน
โดยใชไฟเบอรออฟติคเปนตัวนําแสง จํานวน 3 ขนาด
1.5.3 มีกลองแข็งเก็บอยางดี มีชองแยกเปนสัดสวนของอุปกรณแตละชิ้น
1.5.4 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป
1.6 เครื่องดูดของเหลว (Suction Pump) จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
1.6.1 ใชไดกับไฟฟากระแสตรง 12 โวลท และ กระแสสลับ 220 โวลท และมีแบตเตอรี่แบบ
ชารจไฟไดภายในตัวเครื่อง มีหูหิ้ว น้ําหนักเบาสามารถออกสนามได
1.6.2 มีปุมควบคุมแรงดูด พรอมมาตรวัดแสดงแรงดูด
1.6.3 สามารถปรับแรงดูดสูงสุดไดไมต่ํากวา 600 มิลลิบาร และอัตราการไหลของอากาศ
ไมนอยกวา 20 ลิตรตอนาที
1.6.4 ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไมนอยกวา 900 มิลลิลิตร
จํานวน 1 ใบ สามารถใชซ้ําใหมได
1.6.5 มีสายดูด (Suction Tubing) ยาวไมนอยกวา 1 เมตร
1.6.6 แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องเปนแบบ ที่สามารถทําการชารจไฟไดทันทีโดยไมตองรอให
หมด
ไฟ
1.6.7 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป
1.7 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาผนัง จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
1.7.1 เปนแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังหองพยาบาล
1.7.2 สามารถวัดความดันโลหิตไดจาก 0 - 300 มิลลิเมตรปรอท
1.7.3 มีผาพันแขนสําหรับผูใหญและเด็ก อยางละ 1 ชุด และผาพันขาผูใหญ 1 ชุด
เปนชนิดปะติด (Velcro Fastener)
1.7.4 สายยางตอจากผาพันแขนเปนแบบ Coiled Tubing ตองมีความยาว 8 ฟุต
1.7.5 ลูกยางสําหรับอัดลมผาพันแขน พรอมลิ้นปด -เปด สะดวกตอการควบคุม
1.7.6 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป
1.8 กระเปาชวยชีวิตฉุกเฉินจํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพรอมอุปกรณบรรจุอยูในกระเปดัางตอไปนี้
1.8.1 เปนกระเปาสะพายและมีหูหิ้วสามารถบรรจุอุปกรณในขอ 1.8 และยังสามารถใส
ครุภัณฑการแพทยในขอ 1.4 , 1.5 ไดดวยในคราวเดียว จํานวน 1 ใบ
1.8.2 มีที่เก็บหลอดยาชนิดรูเสียบ สามารถเก็บไดไมต่ํากวา 60 หลอด
1.8.3 มีทอบรรจุออกซิเจนขนาด 2 ลิตร (400 ลิตรออกซิเจน) จํานวน 2 ทอ บรรจุในกระเปา
1 ทอ และอีก 1 ทอสํารองไวในรถ
1.8.3.1 วัสดุทําจากอลูมิเนียมอัลลอยดชนิดเบา เปนถังไรตะเข็บรอยตอ
1.8.3.2 การเปด-ปดถังออกซิเจนสามารถกระทําไดโดยสะดวก โดยไมตองใชอุปกรณชวย
1.8.3.3 เพื่อความปลอดภัย การผลิตทอออกซิเจนตองผานมาตรฐานสากลดานการขนสง
พรอมแสดงหลักฐานมาพรอมในวันยื่นเอกสาร
1.8.3.4 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป
1.8.4 มีชุดปรับความดัน (Regulators) จํานวน 1 ชุด
1.8.4.1 วัสดุทําจากโลหะปลอดสนิม
1.8.4.2 สามารถปรับแรงดันใชงานไดตั้งแต 2 - 25 LPM
1.8.4.3 มีขอตอ D.I.S.S. 2 ตําแหนง เพื่อตอเขากับเครื่องชวยหายใจ
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-91.8.4.4 มีขอตอหางปลา 1 ตําแหนง เพื่อตอเขาหนากากออกซิเจน
1.8.4.5 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป
1.8.5 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบDigital จํานวน 1 ชุด
1.8.5.1 เปนเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล
1.8.5.2 มีชวงในการวัดความดันโลหิตกวางไมต่ํากวา 40-250 mm Hg และชวงในการ
วัดชีพจรกวางไมต่ํากวา 40-180 ครั้งตอนาที
1.8.5.3 มีคาความแมนยําในการวัดความดันโลหิตไมเกิน + 3 mm Hg และชีพจรไมเกิน + 5 %
1.8.5.4 การพองตัวของถุงบีบ (Cuff) เปนระบบอัติโนมัติ
1.8.5.5 เก็บขอมูลการวัดไดไมต่ํากวา 80 ครั้ง
1.8.5.6 มีระบบปดเครื่องอัตโนมัติหากไมใชงาน
1.8.5.7 ใชแบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน ขนาด AA Size จํานวน 4 กอน สามารถใชงาน
วัดความดันโลหิตไดไมต่ํากวา 200 ครั้ง
1.8.5.8 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป
1.8.6 หูฟง (Stethoscope) จํานวน 2 ชุด
1.8.6.1 หูฟงสามารถฟงไดทั้งสองดาน โดยวิธีหมุนไปมาบริเวณหัวฟงเพื่อฟงเสียงความถี่สูง
หรือต่ํา
1.8.6.2 หัวฟง (Chest piece) ทําจากโลหะไรสนิมประกอบเปน 2 ดาน ดาน Bell และ
Diaphragm
1.8.6.3 สาย (Tubing) ทําจากพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด (Polyvinyl Chloride)
1.8.6.4 ความยาวสายรวมไมนอยกวา 28 นิ้ว
1.8.6.5 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป
1.8.7 ไฟฉายสองรูมานตา
จํานวน 1 ชุด
1.8.7.1 ตัวกระบอกผลิตขึ้นจากโลหะสังเคราะหน้ําหนักเบา สามารถปองกันการกระแทก
1.8.7.2 มีน้ําหนักเบาไมเกิน 3 ออนซ (รวมแบตเตอรี่แลว)
1.8.7.3 สามารถปด-เปด ใชงานไดงายดวยมือขางเดียวดวยการกดสวิทซ
1.8.8 สายดูดเสมหะ (Suction tube)
จํานวน 6 ชุด
1.8.9 ทอชวยหายใจพรอมหัวตอ (Endotracheal tube with connectors) จํานวน 5 ชุด
1.8.10 คีมจับสายยาง (Magill forceps) ชนิดของผูใหญและเด็ก
ชนิดละ 1 อัน
1.8.11 กรรไกรตัดพลาสเตอร (Bandage scissor)
จํานวน 1 อัน
1.8.12 กระบอกฉีดยาขนาด 10 ซีซี (Syringe 10 cc.)
จํานวน 10 อัน
1.8.13 พลาสเตอร (Adhesive plaster) ขนาดกวาง 1 นิ้ว
จํานวน 1 มวน
1.9 เครื่องตรวจวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจร (Pulse
Oximeter) พรอมอุปกรณมาตรฐานและFinger clip sensor จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียด ังนี้
1.9.1 เปนเครื่องขนาดเล็กทํางานดวยแบตเตอรี่
1.9.2 ใชวิธีการตรวจวัด ซึ่งมีความแมนยําสูง ขณะเคลื่อนยายผูปวยดวยรถพยาบาล
1.9.3 สามารถตรวจวัดและแสดงปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)
ไดตั้งแต 0-100 เปอรเซ็นต
1.9.4 มีความถูกตองในการวัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนโดยคลาดเคลื่อนไมเกิน + 2 %
1.9.5 สามารถตรวจวัดและแสดงสัญญาณชีพจร (Pulse) ไดตั้งแต 30 ถึง 240 ครั้งตอนาที
หรือดีกวา
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-101.9.6 มีความถูกตองในการวัดอัตราการเตนของชีพจร โดยคลาดเคลื่อนไมเกิน + 3 bpm
1.9.7 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป หรือทวีปเอเซีย
1.10 ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical collar) จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
1.10.1 โครงภายนอกเปนพลาสติก สวนภายในเปนโฟมออน
1.10.2 ประกอบติดกัน โดยสายรัดแบบปะติด (Velcro)
1.10.3 เปนชนิดปรับระดับความยาวคอได ตามขนาดของชุดอุปกรณ
1.10.4 สวนหนามีชองสําหรับการเจาะหลอดลม
1.10.5 ใน 1 ชุด มี 2 ขนาด (ผูใหญและเด็ก)
1.10.6 มีกระเปาผาไนลอนอยางดี จํานวน 1 ใบ สําหรับใสอุปกรณทั้งหมด
1.10.7 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป
1.11 ชุดให Oxygen เปนแบบ Pipe Line System จํานวน 1 ชุด เปนเครื่องให Oxygen สําหรับ
ใชกับผูปวยและขับดันเครื่องชวยหายใจอัตโนมัติที่ติดตั้งในรถยนตพยาบาลมีคุณลักษณะ
และอุปกรณประกอบดังตอไปนี้
1.11.1 มี Flow meter Humidifier และ Nebulizer Mask จํานวน 1 ชุด
1.11.2 มีชุดปรับลดความดันกาซออกซิเจน (Oxygen Regulator) จาก 2,000 PSI เปน
50 PSI จํานวน 2 ชุด ติดตั้งกับทอออกซิเจนโดยสามารถเปดใชงานจากในรถไดสะดวก
1.11.3 เดินสายสงออกซิเจนดวยสายทนแรงดันมายังแผงควบคุม และติดตั้ง Wall Outlet
จํานวน 2 จุด
1.11.4 สามารถตรวจแรงดันของกาซออกซิเจนไดจากแผงควบคุมในหองพยาบาล
1.12 ชุดเฝอกลม (Vacuum splint set) จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
1.12.1 โครงสรางทําจาก Vinyl ภายในบรรจุเม็ดโฟมซึ่งจะแข็งตัวเมื่อดูดลมออก และไมบีบรัด
รางกาย
1.12.2 มีปุมปดเปดลม มั่นคงแข็งแรง
1.12.3 มีสายรัด สําหรับใชรัดหรือหอชุดอุปกรณกับรางกาย
1.12.4 แสงเอกซเรยสามารถผานได
1.12.5 มี 3 ขนาด สําหรับใชงานที่สวนตางๆ
1.12.6 มีที่สูบลมทําจากวัสดุอลูมิเนียม และเปนผลิตภัณฑจากผูผลิตเดียวกันกับตัวเฝอก
1.12.7 มีถุงผากันน้ําอยางดี จํานวน 1 ใบ สําหรับใสอุปกรณทั้งหมด
1.12.8 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ยุโรป
1.13 อุปกรณดามหลังชนิดสั้น (Kendrick Extrication Device) สําหรับดามหลังผูไดรับบาดเจ็บที่
ยังติดอยูในซากรถ หรือใชดามกระดูกเชิงกรานผูบาดเจ็บประกอบดวยแทงไม หรือวัสดุ
โปรงแสง เรียงกันเปนแผงเชื่อมตอกันและหุมดวยวัสดุผาหรือพลาสติกหรือหนังเทียม
มีรูปทรงสอดคลองกับรางกายทอนบนมีสวนยื่นโอบรัดสวนศีรษะและสวนลําตัว
มีรายละเอียดดังนี้
1.13.1 ตัวเฝอกมีความสูงไมนอยกวา 80 ซม. กวางไมนอยกวา 80 ซม.
1.13.2 มีเข็มขัดรัดตัวผูปวย 3 เสน แตละเสนมีสีแตกตางกัน และมีสายรัดใตขา 2 เสน
1.13.3 บริเวณศีรษะมีหนามเตยสามารถติดสายรัดหนาผากและคางของผูบาดเจ็บใหยึด
ติดกับตัวเฝอกได
1.13.4 มีหมอนสําหรับรองหลังศีรษะในกรณีเหลือชองวาง
1.13.5 แสงเอ็กซเรยสามารถผานได
1.13.6 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ยุโรป
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-111.14 เกาอี้เคลื่อนยายผูปวยชนิดเข็นไดสามารถพับเก็บไดสะดวก (Stair chair) จํานวน 1 ตัว
มีรายละเอียดดังนี้
1.14.1 เปนเกาอี้ทําดวยโลหะมีพนักพิง สามารถพับเก็บไดเมื่อไมไดใชงาน
1.14.2 สวนที่รองรับผูปวยเปนผาใบไนลอนหรือพลาสติกอยางดี สามารถลางทําความ
สะอาดได
1.14.3 มีที่วางพักเทา สามารถวางเทาไดอยางสบายพรอมลอ 4 ลอ
1.14.4 มีที่จับสําหรับยกเกาอี้ทั้งดานหนาและดานหลังเพื่อใหการเคลื่อนยายอยางรวดเร็ว
1.14.5 สามารถรับน้ําหนักผูปวยไดไมนอยกวา 100 กก.
1.14.6 น้ําหนักรวมไมเกิน 15 กก.
1.14.7 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ยุโรป
1.15 เครื่องชวยหายใจอัตโนมัติ (Ventilator) มีคุณสมบัติดังนี้
1. ความตองการ เครื่องชวยหายใจชนิดเคลื่อนยายติดตามผูปวยได มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคการใชงาน สําหรับใชชวยหายใจขณะเคลื่อนยายผูปวย
3. คุณลักษณะทั่วไปของเครื่องชวยหายใจชนิดเคลื่อนที่ได
3.1 เปนเครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร มีระบบผลิตอากาศอยูภายในตัวเครื่อง สามารถใช
ไดงาน
ปกติถึงแมออกซิเจนในถังในรถพยาบาลจะหมดก็ตาม
3.2 สามารถใชไดกับผูปวยตั้งแตเด็กจนถึงผูใหญ
3.3 สามารถตั้งปริมาตรการหายใจ (Tidal Volume) ไดในชวงไมนอยกวา 200-1,200 มิลลิลิตร
3.4 สามารถตั้งอัตราการหายใจ (Breathing Rate) ไดในชวงไมนอยกวา 8-20 ครั้งตอนาที
3.5 สามารถปรับ Airway Pressure Limit ไดในชวงไมนอยกวา 5 ถึง 60 เซนติเมตรน้ํา
3.6 มีหนาจอ LCD อยูดานหนาของเครื่อง สามารถแสดงคาปริมาตรการหายใจ ระยะเวลาในการหาย
ใจเขา อัตราการหายใจ ความดันในทางเดินหายใจ ระดับพลังงานแบตเตอรี่ ไดพรอมกันบน
หนาจอ
3.7 สามารถเลือกเปอรเซ็นตความเขมขนของออกซิเจนได 2 ระดับ คือ 21% และ 100%
3.8 สามารถใหการชวยหายใจแบบ Manual Breath ไดโดยกดปุมดานหนาเครื่อง
3.9 มีสัญญาณเตือนความดังไมนอยกวา 60 dB
3.10 ตัวเครื่อง มีหูหิ้ว เคลื่อนยายไปมาไดโดยสะดวก
3.11 ไดรับมาตรฐาน FDA510k จากคณะกรรมการอาหารและยาแหงประเทศสหรัฐอเมริกา และ CE
จากทวีปยุโรป
4. อุปกรณประกอบการใชงานเปนอุปกรณมาตรฐานประกอบเครื่อง
4.1 ชุดสายชวยหายใจ
จํานวน 1 ชุด
4.2 แบคทีเรียฟลเตอรสําหรับชวงหายใจเขา จํานวน 2 ชิ้น
4.3 คูมือการใชงานภาษาอังกฤษและภาษาไทย จํานวน 1 ชุด
1.16 เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ มีรายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะทั่วไป
1. ความตองการ เครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟาชนิดอัตโนมัติ โดยมีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคการใชงาน ใชสําหรับกระตุนหัวใจดวยไฟฟา กรณีที่หัวใจหยุดเตนใหกลับมา
ทํางานตามปกติ โดยมีระบบวิเคราะหคลื่นไฟฟาหัวใจพรอมคําแนะนําขั้นตอนตางๆของการทําการ
กระตุกหัวใจ
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3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เปนเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา
3.2 ใชพลังงานจาก Batteries ชนิด 123A Photo Flash Lithium Manganese Dioxide ที่สามารถ
หาซื้อไดตามรานถายรูปทั่วไป
3.3 สามารถแนะนําการใชงานใหกับผูใชทั้งแบบเสียงพูดภาษาไทย
3.4 มีเสียงพูดเตือนใหทําการกดหนาอกใหลึกขึ้นอีกหากการกดหนาอกยังไมลึกดีพอ
3.5 ไดรับมาตรฐาน FDA510kผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 ใชรูปคลื่นในการกระตุกหัวใจ Rectilinear Biphasic
4.2 สามารถประจุไฟฟาแบบอัตโนมัติเมื่อพบความผิดปกติที่ตองการการกระตุกหัวใจ และสามารถคง
สถานภาพการประจุไฟฟาไวไดนาน 30 วินาที
4.3 สามารถเพิ่มระดับพลังงานไดเองโดยอัตโนมัติ โดยมีพลังงานสูงสุดที่ 200 J Biphasic
4.4 สามารถประจุไฟฟาไปยังระดับพลังงานที่เครื่องเลือกไดภายใน 10 วินาที
4.5 สามารถใชงานรวมกับแผนนําไฟฟาแบบใชครั้งเดียวไดและแผนนําไฟฟามีอายุการเก็บรักษาได
นาน 2 ป
4.6 แผนนําไฟฟาที่ใชกับตัวเครื่อง สามารถติดตามสภาพการทํา CPR ของผูชวยเหลือ และสามารถ
รายงานผลทั้งในรูปแบบเสียงพูด, ขอความและสัญลักษณบนหนาจอ
4.7 ตัวเครื่องสามารถตรวจสอบระบบการทํางานของตัวเครื่องไดดวยตัวเองในขณะที่เริ่มเปดเครื่อง
และแสดงความพรอมของตัวเครื่องดวยสัญลักษณ
4.8 Battery ที่ใชกับตัวเครื่องมีอายุการใชงาน 2 ป หรือสามารถการกระตุกหัวใจได 300 ครั้ง หรือ
สามารถทําการติดตามการทํางานของหัวใจผูปวยไดไมนอยกวา 10 ชั่วโมง
4.9 สามารถตรวจสอบความผิดปกติแบบ Ventricular Fibrillation ที่มี Amplitude > 100 µV
และ Wide Complex Ventricular Tachycadia
4.10 สามารถวัดคาความตานทานของผุปวยในชวง 0-300 ohms
4.11 ตัวเครื่องมีหนาจอ LCD ขนาด 2.6 ” x 1.3 ” (6.6 cm x 3.3 cm)
4.12 สามารถตอเชื่อมเพื่อทําการปรับคาการทํางาน หรือถายขอมูลของผูปวยเขาสูเครื่อง Computer
โดยผานทาง IrDa Port ได (window 98, window 2000, window NT หรือ window XP)
4.13 ตัวเครื่องผานการทดสอบทาง MIL std. 810F. Min. Helicopter test และสามารถใชไดในระดับ
ความสูงตั้งแต -300 ถึง 15000 ฟุต (-91 เมตร ถึง 4573 เมตร)
5. อุปกรณประกอบการใชงาน
5.1 แผนนําไฟฟาแบบมี CPR SENSOR
1 ชุด
5.2 แบตเตอรี่แบบ 123A Photo Flash Lithium Manganese Dioxide 10 กอน
5.3 กระเปาสะพายสําหรับใสตัวเครื่อง
1 ใบ
5.4 คูมือการใชงานภาษาอังกฤษ
1 ชุด
5.5 คูมือแนะนําการใชงานภาษาไทย
1 ชุด
2. เงื่อนไขเฉพาะ
2.1 สําหรับตัวรถยนต
2.1.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูประกอบติดตั้งรถพยาบาลที่มีประสบการณการประกอบติดตั้ง
อุปกรณรถพยาบาล หรือผูแทนจําหนายรถยนตที่ไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตหรือผูนําเขา
โดยตรง
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-132.1.2 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล
2.1.3 ผลิตภัณฑที่เสนอตองสอดคลองกับมาตรฐานเลขที่ มอก. 2550 – 2554 ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3196 ( พ.ศ. 2547 )
2.1.4 ผูเสนอราคาตองประกอบรถพยาบาลใหเปนไปตามรูปแบบและวัตถุประสงคที่กําหนดของ
ผูซื้อ
2.1.5 ผูซื้อสามารถนํารถยนตพยาบาลเขาใชบริการในศูนยบริการรถยนตมาตรฐานที่ไดรับการ
รับรองจากผูผลิตหรือผูนําเขาครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
2.1.6 มีเอกสารรับประกันคุณภาพ 100,000 กิโลเมตร (หนึ่งแสนกิโลเมตร) หรือระยะ
เวลา 3 ป โดยผูผลิตตัวรถยนต นับตั้งแตวันรับมอบของครบเปนตนไป สุดแต
อยางใดจะถึงกอน หากมีการชํารุดเสียหายในกรณีใชงานตามปกติ ผูขายตอง
รับผิดชอบซอมแซม และเปลี่ยนชิ้นสวนอะไหลใหโดยไมคิดมูลคาเวนแตกรณี
เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
2.1.7 มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาเปนภาษาไทยตามมาตรฐานของผูผลิต จํานวน 1 ชุด
ตอ 1 คัน
2.1.8 มีแผนผังการเดินสายไฟฟาและทอออกซิเจน ทั้งหมดในสวนของหองพยาบาล โดยแนบ
มากับเอกสารในวันยื่นเอกสาร
2.1.9 ผูเสนอราคาตองใหบริการบํารุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉินโดยไมคิดมูลคาคาแรง ภายใน
ระยะเวลา หรือระยะทางที่ศูนยบริการมาตรฐานตามขอ 2.1.6
2.1.10 ผูเสนอราคาตองดําเนินการขอยกเวนภาษีดัดแปลงรถพยาบาล และดําเนินการจด
ทะเบียนรถยนตพยาบาลใหแลวเสร็จโดยไมคิดมูลคา
2.1.11 รถพยาบาลฉุกเฉินที่สงมอบตองพนวัสดุกันสนิมโดยมีหนังสือรับรองการประกันสนิม 5 ป
หรือ 100,000 กม.
2.2 สําหรับครุภัณฑการแพทย
2.2.1 ครุภัณฑการแพทยตองเปนของใหมไมเคยใชงานหรือใชในการสาธิตมากอน
2.2.2 ผูเสนอราคาตองยื่น Catalog ตัวจริง แสดง ยี่หอ รุน และประเทศผูผลิต ของครุภัณฑ
การแพทยในหมวด ข. มาทั้งหมดในวันยื่นเอกสาร
2.2.3 หากเกิดการชํารุดขัดของภายในระยะเวลารับประกันและทําการแกไขแลวถึง 2 ครั้ง
ผูขายตองนําชิ้นสวนหรืออะไหลใหมมาเปลี่ยนให
2.2.4 จัดฝกอบรมบุคลากรหรือหนวยงานที่ใชในการบํารุงรักษาครุภัณฑการแพทยรุนที่
สงมอบ โดยไมคิดมูลคา
2.2.5 มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
2.2.6 อุปกรณและเครื่องมือครุภัณฑการแพทยชวยชีวิตฉุกเฉินที่ออกแบบใหยึดติดกับตัว
ถังรถตองยึดติดไดอยางมั่นคงแข็งแรงไมหลุดงายขณะรถกําลังขับเคลื่อน
2.3 ผูเสนอราคาตองยื่นรูปแบบ (Shop Drawing) ที่แสดงตําแหนงอุปกรณ และครุภัณฑการแพทย
ตามขอกําหนด
2.4 รถพยาบาลฉุกเฉินตองอยูในสภาพใชงานไดทันที
2.5 ในกรณีแคตตาล็อคมีหลายรุน (Model) และ/หรือ Option ผูเสนอราคาตองระบุใหชัดเจน
โดยพิมพเปนรายการวาจะสงมอบรุน และ/หรือ Option ใด
5.ราคากลาง(อางอิง)
คันละ 2,000,000.-บาท(สองลานบาทถวน)
-14-/...
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6. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
ระยะเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
7.วงเงินในการจัดหา
6.1 จัดซื้อดวยเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ ยานพาหนะ
และขนสง จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 2,000,000.-บาท (สองลานบาทถวน)
6.2 ราคากลางในการจัดซื้อ เปนเงิน 2,000,000.-บาท(สองลานบาทถวน)
8.ในการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 4,000.-บาท (สี่พันบาทถวน)
จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา
4,000.-บาท (เกาพันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
9. หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
งานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูล
เพิ่มเติมหรือขอเสนอแนะวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัวไดที่
1. ทางไปรษณีย สงถึง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
108 ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
2. โทรศัพท
0 4322 1125 ตอ 131
3. โทรสาร
0 4322 7662
4. ทาง
e-mail
stores@kkpho.go.th
5.โดยระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได
ตั้งแตวันที่...27 ตุลาคม 2557.. ถึงวันที่....30 ตุลาคม 2557..
------------------------1.(ลงชื่อ)..ครรชิต เจิมจิตรผอง..
(นายครรชิต เจิมจิตรผอง)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี
ประธานกรรมการ
3.(ลงชื่อ)..ราเชล แสนกิจตะ...
(นายราเชล แสนกิจตะ)
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
กรรมการ

2.(ลงชื่อ)..รันยู พลเดช..
(นายรันยู พลเดช)
นายชางเทคนิค ชํานาญงาน
กรรมการ
4.(ลงชื่อ)...งามตา รัตนมาลี...
(นางงามตา รัตนมาลี)
เจาพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน
กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)....สุริยา รัตนปริญญา....
(นายสุริยา รัตนปริญญา)
นายแพทยสาธารณสุขปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

ราง

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
---------------------จังหวัดขอนแกน มีความประสงคประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส(e-Auction) จํานวน 1 รายการ คือ
- รถพยาบาล(รถตู) จํานวน 1 คัน จัดสรรใหแก โรงพยาบาลบานฝาง
จัดซื้อดวยเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
การลงนามในสัญญา จะกระทํา ไดตอเมื่อ จังหวัด ไดรับ อนุมัติเงินจาก งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แลวเทานั้น
รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ ……2..…/2558 ลงวันที่…………………………………
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู ประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู ประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกิน สามหมื่น
บาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
ผูประสงคจะเสนอราคาตองขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง
หรือมอบอํานาจเปนหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่น เปนผูขเอกสาร
อซื้อ
กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่......................................
ระหวางเวลา…13.30...น. ถึงเวลา..14.30..น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
และจะแจงผลการคัดเลือกเบื้องตนใหผูเสนอราคาแตละรายทราบทางไปรษณียตอบรับ
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-2กําหนดวันเสนอราคา(วันเคาะราคา) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่.......................................
เวลา...........น. ถึง.............น. ณ บริษัท บีสไดเมนชั่น จํากัด อาคารสิริคุณากร ชั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่
123 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.-บาท
(หารอยบาทถวน) ไดที่งานพัสดุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่ ….........................................
ถึงวันที่.......................................หรือดูรายละเอียดไดที่ www.kkpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือ www.khonkaen.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 4322 1125ตอ 131 ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่................................พ.ศ.2557

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ..2.../2558
การซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ ……………...................
--------------------------------จังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) จํานวน 1 รายการ คือ
- รถพยาบาล(รถตู) จํานวน 1 คัน จัดสรรใหแก โรงพยาบาลบานฝาง
จัดซื้อดวยเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจง เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา รายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.6
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
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-22.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส( e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนา
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนใหญ
ราย พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไวใน (1)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกใหไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคาฯ ตามประกาศนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(6)
สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนผูคากับภาครัใฐนระบบ e-GP พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา(ถามี)
(3)หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(5) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคา
ใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันยืนราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และ
จะถอนการเสนอราคามิได
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-34.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน …90… วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกลาวนี้จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ
ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกผูประสงค
จะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน - รายการขางตน เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไมรับผิดชอบในความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว จังหวัดจะคืนใหแประสงค
กผู จะเสนอราคา
4.6 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอน
ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา ตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่....2......./2558 ลงวันที่.............................. ........................... ”
ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ……….……………………….ตั้งแตเวลา …13.30..น. ถึงเวลา..
14.30..น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว
เปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปนผูประสงคจะเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน
3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ
ใหถือเปนที่สุด
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-4หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกสประสบ
ขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ
กอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตน
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ เพื่อให
การประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.8 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตอง เริ่มตนที่
2,000,000.-บาท (สองลานบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะตอง
เสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา ครั้งละ 4,000.-บาท(สี่พันบาทถวน) จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 4,000.-บาท(สี่พันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเสนอราคา ในวันที่.......................................ตั้งแตเวลา...............น.
เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา(บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตอง
ทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
-5-/...
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5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน
100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอ
ทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา(มีผลตั้งแตวันที่.............................ถึงวันที่............................)
รวม....................วัน โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งได แจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ(1)1.5
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได พิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ จังหวัดจะพิจตัารณา
ดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง
ตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแต
เปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน ประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
6.3 จังหวัดสงวนสิทธิ ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จ จริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโย
ชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และ
ลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผู ทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่
-6-/...

-6เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการ โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนนต
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว
และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ จังหวัดอาจจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.4 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบสิ่งของได
ครบถวนภายใน 5 วันทําการ ของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 7.1
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุใน ขอ 1.4 หรือ
ในกรณีที่หนวยงานระดับจังหวัดที่รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหผูชนะการประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทําสัญญากับจังหวัดเจาของงบประมาณแตละจังหวัด โดยตรงกับหนวยงาน ภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ......5.....ของราคา
สิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดัง ตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ กอนหนานั้น
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจง
เวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน ขอ 1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ…0.20…….ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดัดงขึนี้น้
9.1 รับประกันคุณภาพ รถพยาบาล(รถตู)ในระยะทาง 100,000 กิโลเมตร (หนึ่งแสนกิโลเมตร) หรือ
ระยะเวลา 3 ป โดยผูผลิตตัวรถยนต นับตั้งแตวันรับมอบของครบเปนตนไป สุดแตอยางใดจะถึงกอน หากมีการ
ชํารุดเสียหายในกรณีใชงานตามปกติ ผูขายตองรับผิดชอบซอมแซม และเปลี่ยนชิ้นสวนอะไหลใหโดยไมคิดมูลคา
เวนแตกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ ตามมาตรฐานผูผลิต
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-79.2 รับประกันคุณภาพครุภัณฑทุกชนิด ที่อยูภายในตัวรถยนต ไมนอยกวา 1 ป นับแตวันที่ผูซื้อรับ

มอบของครบ
ทั้งขอ 9.1 และ ขอ 9.2 หากเกิดความชํารุดบกพรองในการใชงานปกติ
ผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน..15..วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง และหากเกิดการชํารุดขัดของภายในระยะเวลา
รับประกันและทําการแกไขแลวถึง 2 ครั้ง ผูขายตองนําชิ้นสวนหรืออะไหลใหมมาเปลี่ยนให
10. การจายเงินลวงหนา
ผูมีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ……-…..…ของราคาสิ่งของที่
เสนอขายแตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ในประเทศตามแบบดังระบุในขอ 1.5 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในขอ 1.5(3) ใหแกจังหวัดกอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
- การ ลงนามในสัญญา จะกระทํา ไดตอเมื่อ จังหวัด ไดรับ อนุมัติเงินจาก งบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แลวเทานั้น
- การจายเงิน ผูเสนอราคาไดจะตองสงมอบพัสดุใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกตองครบถวน
ตามสัญญากอนแลวเทานั้น
11.2 เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแต จะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่ง
จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิ
การชยนาวี
11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอจังหวัดฯ
แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.8 (4) (5) (6) และ (7)มิฉะนั้น จังหวัด
จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
อื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
-8-/…

-811.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 จังหวัด สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
จังหวัดขอนแกน
วันที่..........เดือน....................................พ.ศ.2557

หมายเหตุ
1. ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ
เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
2. ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให
เปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
3. การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ 5 ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน 2 ชวงเวลาติดตอกัน คือ
ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับ
ตอเนื่องกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ 15 เมษายน 2549 กําหนดวันเสนอราคาวันที่ 20
เมษายน 2549 และกําหนดยืนราคา 30 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาค้ําประกันซอง คือ วันที่
15 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2549และนับตอเนื่องในชวงที่สองใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2549
จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 (รวม 30 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแตวันที่ 15
เมษายน 2549 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่ําแตละครั้งในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหากคํานวณ
แลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพื่อความ
ชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ
155,657,000 บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 311,314 บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum
Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 44,567,500 บาท คํานวณรอยละ 0.2
ไดเทากับ 89,135 บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 80,000 บาท ราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ 7,789,000 บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 15,578 บาท ใหกําหนดการเสนอลด
ราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกวา
ราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000
บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา 300,000 บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตอง
เสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและ
พิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได

