(ราง)
รางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑทันตกรรม
จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 1 รายการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
-------------------------1. ความเปนมา
จังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดรบั จัดสรรครุภัณฑทันตกรรม จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 1 รายการ คือ
- ยูนิตทําฟน จํานวน 16 เครื่อง ๆ ละ 438,000.-บาท เปนเงิน 7,008,000.-บาท
(เจ็ดลานแปดพันบาทถวน) จัดสรรใหแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตจังหวัดขอนแกน 16 แหง ดังนี้
1. รพ.สต.ทานางแนว อ.แวงนอย
9.รพ.สต.วังมวง อ.เปอยนอย
2. รพ.สต.วังชัย อ.น้ําพอง
10.รพ.สต.บานลาน อ.บานไผ
3. รพ.สต.ศรีสุขสําราญ อ.อุบลรัตน
11.ศูนยสขุ ภาพชุมชน รพร.กระนวน
4. รพ.สต.น้ําออม อ.กระนวน
12.รพ.สต.กุดกวาง อ.เมือง
5. รพ.สต.โนนศิลา อ.โนนศิลา
13.รพ.สต.บานหนองไผ อ.ชุมแพ
6. รพ.สต.เมืองเพีย อ.บานไผ
14. รพ.สต.ไชยสอ อ.ชุมแพ
7. รพ.สต.บานอางทอง อ.สีชมพู
15.รพ.สต.สีชมพู อ.สีชมพู
8. รพ.สต.บัวใหญ อ.น้ําพอง
16.รพ.สต.บานโคกไมงาม อ.สีชมพู
แหงละ 1 เครื่อง จัดซื้อดวยเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
2. วัตถุประสงค
เพื่อใชในการบริการทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุข และเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการในการ
รักษาพยาบาลแกผูปวยดานทันตกรรม
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 ผู ประสงคจะเสนอราคาตอ งเปนผูมีอ า ชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวีย นชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปน ผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการหรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับจังหวัด
3.3 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไม
เปนผูมผี ลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซื้อ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.4 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเ สนอราคา ไดมคี ําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป น
คูสญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการใหหนวยงาน
ของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสญ
ั ญา(ผูเสนอราคา) ไวในขอบเขตของ
งาน(Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติ ดังนี้
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-23.5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสญ
ั ญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูส ญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเ ล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
- จังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาใชรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑทันตกรรม จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 1 รายการ ดังนี้
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
ยูนติ ทําฟน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
------------------------------1.ความตองการ ยูนติ ทําฟนมีอุปกรณประกอบและคุณสมบัติตามขอกําหนด และเปนผลิตภัณฑจาก
ประเทศไทย หรือญี่ปุน หรือประเทศในทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา
2.วัตถุประสงคในการใชงาน เพื่อใชในการบริการทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุข
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ยูนิตทําฟน ประกอบดวย ระบบใหแสงสวาง ระบบเครื่องกรอฟน ระบบควบคุม ระบบดูด
น้ําลาย ระบบน้ําบวนปาก และเกาอี้คนไข
3.2 ยูนิตมีจุดตอ Coupling น้ํา สําหรับเครื่องขูดหินปูน พรอมปุมปรับรับปริมาณน้ําและมีหัวตอ
สําหรับเสียบตอน้ําได
3.3 ที่ดูฟลม เอกซเรยติดกับยูนิตทําฟน มีตนกําเนิดแสงเปน Fluorescent ทันตแพทย
ผูให การรักษาสามารถดูไดสะดวก
3.4 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซ และถูกแปลงเปนแรงดันไฟฟาไมเกิน
50 โวลต ใชกับระบบทํางานภายในยูนิตทั้งหมด ยกเวนสวนที่เปนมอเตอร
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 ระบบใหแสงสวาง
4.1.1 โคมไฟ (Operating Light)เปนชนิดมีจานสะทอนแสงแบบกลมหรือแบบอื่นที่มี
ขนาดความกวาง 20x20 เซนติเมตร มีหลอดไฟเปนชนิด Tungsten-Halogen Bulb
4.1.2 มีระยะโฟกัสขนาดไมต่ํากวา 60 เซนติเมตร
4.1.3 ความเขมแสงที่ระยะโฟกัส อยูระหวาง 13,000 - 35,000 ลักซ
4.1.4 สามารถปรับความเขมแสงไดไมนอ ยกวา 2 ระดับ
4.1.5 ที่ระยะโฟกัสมีคา Color Temperature อยูระหวาง 4,200 – 4,500 องศาแคลวิน
4.1.6 Flexible Arm สําหรับยึดโคมไฟ มีคุณลักษณะ ดังนี้
4.1.6.1 ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม
4.1.6.2 สามารถปรับระดับโคมไฟไดสะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวนอน
4.1.6.3 ตัวโคมสามารถทํามุงเอียงซาย – ขวา ได
4.1.7 มีระบบเปดปดโคมไฟทั้งระบบ Manual และ Sensor
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-34.2 ระบบเครื่องกรอฟน
4.2.1เครื่องอัดอากาศอัด (Air Compressor)
1 เครื่องอัดอากาศเปนระบบที่ไมใชน้ํามันหลอลื่น
2 กําลังของมอเตอรเครื่องอัดอากาศขนาด ไมนอยกวา 1 แรงมา
3 สามารถผลิตปริมาณลมออกมาไดไมนอยกวา 110 ลิตร/นาที อยางตอเนื่อง
4. มีอุปกรณ Overload ตัดการทํางานของมอเตอร เมื่อมีกระแสไฟฟาผิดปกติ
5 ถังเก็บลมเคลือบดวยสารปองกันสนิมมีความจุไมนอ ยกวา 50 ลิตรพรอม Safety Valve
และสามารถวัดแสดงความดันลมที่เก็บอยูใ นถังและมีวาลวเปดปลอยลมและน้ําทิ้งติดตั้งใชงานไดอยางสะดวก
6.มีสวิทซอัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร ใหปริมาณลมในถังเก็บความดันอยูในพิกัดของ
รุน (โดยชวง Cut-In ที่มคี วามดันอากาศภายในถังไมต่ํากวา 5 Bar และชวง Cut off มีความดันของลมภายใน
ถังประมาณ 7.5 Bar)
7.มี Regulator พรอมมาตรวัดความดันลมที่ออกจากถังเก็บลม 1 ชุด
1) กรองอนุภาคที่แขวนลอยในลมใหมขี นาดไมเกิน 5 ไมครอนดวย
- Air Filter หรือ Filter Grade 10 พรอม Metal Guard จํานวน 1 ตัว
2) กรองอนุภาคที่แขวนลอยในลมใหมีขนาดไมเกิน 1 ไมครอนดวย
- Mist Separator หรือ Filter Grade 6 ที่มี Differential Pressure Indicator พรอม
Metal Guard
จํานวน 1 ตัว
3) กรองอนุภาคที่แขวนลอยในลมใหมีขนาดไมเกิน 0.1 ไมครอนดวย
- Micro-Mist Separator หรือ Filter Grade 2 ที่มี Differential Pressure Indicator
พรอม Metal Guard จํานวน 1 ตัว
4) ลดแรงดันของอากาศใหเปน 5 Bar ดวย Air Regulator พรอมมาตรวัดแรงดัน จํานวน 1 ตัว
4.2.2 หัวกรอมี 2 ชนิด คือ
4.2.2.1 หัวกรอเร็ว (Airotor) จํานวน 2 หัวกรอ
- เปนชนิด Ball Bearing Handpiece มีความเร็วไมนอยกวา 350,000 รอบ/นาทีมีรูน้ํา
ระบายความรอนหัวเบอรไมนอ ยกวา 1 รู ดานทายเปนแบบ 4 Holes กดหัวเบอรโดยวิธี
กดทาย (push button)
- ฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยคุณภาพคงเดิม (Autoclavable)
4.2.2.2 หัวกรอชา (Low Seeps Handpiece)
- เปนชนิด Air Micromotor สามารถตอสเปรยน้ําและปรับความเร็วไดตองมีดานทายเปน
แบบ ( 4 Holes )
- มีหัวตอชนิดตรง (Straight), ชนิดหักมุม (Contra) และชนิดหักมุมสําหรับ
ขัดฟน (Prophy) อยางละ 1 หัวตอ
- หัวกรอสามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยคุณภาพคงเดิม (Autoclavable)
4.2.2.3 หัว Triple Syringe สามารถเปาน้ําหรือลม หรือ น้ําและลมพรอมกับปลาย
ทิปสามารถถอดออกฆาเชื้อดวยไดโดยคุณภาพคงเดิม (Autoclavable)
4.2.2.4 สายหัวกรอและ Triple Syringe ทุกสายทําดวย Silicone ทําใหทําความ
สะอาดงายและทิ้งตัวโดยไมรั้งมือขณะทํางาน
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-44.2.3 ภาชนะบรรจุน้ํากลั่นสําหรับใชกลับหัวกรอ
4.2.3.1 เปนภาชนะใส (ขวด PET) มองเห็นระดับน้ําไดอยางชัดเจน ทนแรงดันไดไมนอยกวา
6 Barทําใหไมเกิดระเบิดโดยงายแมเกิดการผิดพลาดจากอุปกรณควบคุมลม
4.2.3.2 มีความจุไมนอยกวา 1.6 ลิตร
4.2.3.3 สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ําหรือทําความสะอาดไดสะดวก
4.2.3.4 มีระบบระบายลมทันที ไดโดยใชเลื่อนขึ้นทําใหงายตอการถอดเปลี่ยนหรือเติมน้ํา
มีภาชนะสํารอง 2 ใบ
4.2.3.5 ตองเปนภาชนะใหมที่ไมเคยผานการใชงานใด ๆ มากอน
4.2.3.6 เปนภาชนะที่ผลิตมาเพื่อใชกับงานทันตกรรมโดยตรง
4.3 ระบบควบคุม
4.3.1ระบบควบคุมการทํางานของดามกรอ
4.3.1.1 ระบบควบคุมการทํางานของหัวกรอเปนระบบFirstpriorityโดยใชElectrical
Solenoid Valve และ All Air System ในการควบคุมน้ําและลมและตองไมใชระบบหักหรือพับสาย
4.3.1.2 สามารถปรับปริมาณน้ําและลมของหัวกรอไดสะดวก และมีมาตรวัดความดันลมที่ใชกับ
หัวกรอ
4.3.1.3 มีระบบปองกันการดูดน้ํายอนกลับเขาหัวกรอ(Non-Water Retractionหรือ Antiretraction)
อยูภายในระบบควบคุม
4.3.1.4 มีที่ใสดา มหัวกรอ (Handpiece Holder) สําหรับหัวกรอเร็ว 2 ที,่ สําหรับหัวกรอชา
1 ที่ และ Triple Syringe 1 ที่
4.3.1.5 มีที่วางถาดใสเครื่องมือ
4.3.1.6 ที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือใช Flexible Arm รวมกันและสามารถปรับ
ตําแหนงของที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือใหคงที่ air beak (ทั้งนี้เมื่อปดเครื่อง
แลวสายของหัวกรอจะตองไมลดระดับลงถูกพื้น)
4.3.1.7 สวิทซเทา สามารถ
- ควบคุมการปรับระดับสูง – ต่ํา ปรับระดับพนักพิงของเกาอี้คนไข และปรับตําแหนง Set –
Reset ได ควบคุมการทํางานของหัวกรอและสามารถเลือกใหหัวกรอทํางานอยางเดียวหรือทํางาน
แบบมีนํา้ รวมดวย
4.4 ระบบดูดน้ําลาย (Saliva Ejector และ High Volume Suction)
4.4.1เปน Motor Suction ไมใชน้ํารวมไมวากรณีใด ๆในการทําใหเกิดแรงดูดมีกําลัง
ไมนอ ยกวา 1 แรงมา
4.4.2 แรงดูดของ High Volume Suction มีคาแรงดูดไมนอยกวา -80 mm.Hg
4.4.3 Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถทํางานพรอมกันได
โดยแรงดูดไมตกและการทํางานเปนแบบอัตโนมัติ
4.4.4 สายดูดสําหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction ผนังดานในทําดวยซิลิ
โคลนหรือพลาสติกเคลือบดวยซิลโิ คลนมีคุณสมบัตไิ มหดหรือตีบตัว ขณะใชงานอยางละ
1 เสน
4.4.5 มี Seprator เปนอุปกรณในการกักของเสียแยกของเสียทํางานรวมกับมอเตอรและอยูใน
สวนเดียวกัน และปลอยของเสียทิ้งโดยอัตโนมัติของเสียที่ปลอยทิ้งลงทอน้ําทิ้งตองผานที่
กรองดักเศษวัสดุ ซึ่งสามารถนําที่กรองดังกลาวออกมาทําความสะอาดไดงาย
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-54.5 ระบบน้ําบวนปาก
4.5.1 มีที่กรองน้ํากอนที่จะเขาสูระบบน้ําบวนปาก
และสามารถถอดที่กรองมาลางทําความ
สะอาดไดงาย
4.5.2 มีระบบควบคุมปริมาณน้ําลงถวยน้ําบวนปาก และหยุดการจายน้ําโดยอัตโนมัติดวยระบบ
Sensor หรือหนวงเวลา และมีปุมกดแบบ Manual อยูใ นบริเวณดานถาดวางเครื่องมือ
แผงเดียวกับแปนกดควบคุมเกาอี้
4.5.3 อางน้ําบวนปากคนไข
4.5.4 ทําดวยวัสดุไรสนิมผิวเรียบที่ทนตอการกัดกรอนและสามารถเคลื่อนที่ไดในแนวระนาบ ไม
นอยกวา 90 องศา มีทอปลอยน้ําลางภายในอาง ภายใตอางเปนกลองควบคุมที่สามารถ
เปดซอมและดูแลรักษาไดโดยไมตองใชเครื่อง
4.5.5 มีตะแกรงกรองเศษวัสดุชนิดหยาบและที่กรองเศษวัสดุแบบละเอียดกอนลงทอน้ําทิ้งแยก
จากระบบดูดน้ําลาย และสามารถถอดที่กรองมาทําความสะอาดไดงาย
4.5.6 มีTriple Syringe ที่สามารถเปาน้ําหรือลม หรือ น้ําและลมพรอมกัน โดยปลายทิปสามารถ
ถอดออกฆาเชื้อดวยการนึ่งฆาเชื้อได จํานวน 1 ชุด พรอมที่วางตําแหนงเดียวกับสายดูด
น้ําลาย
4.6 เกาอี้คนไข
4.6.1 สามารถปรับพนักพิงเกาอี้ใหเอน นั่ง หรือนอน และสามารถปรับระดับความ
สูง – ต่ําของเกาอี้ ไดดวยระบบไฮโดรลิกหรือเกียรมอเตอร
4.6.2 Head Rest สามารถปรับใหเอนหนา-หลัง และสูง – ต่ําไดตามความตองการ และสามารถ
ใชกับเด็กได
4.6.3 ตัวเกาอี้คนไขเปนแบบ Z Type มีที่พักแขนคนไขทั้ง 2 ขาง และที่พักแขนดานขวาของ
เกาอี้คนไขสามารถผลักออกใหคนไขขึ้น-ลงไดสะดวก
4.7 ปุมปรับตําแหนง
4.7.1 Preset และ Autoreturn (Zero Position) จะตองมีอยางนอย 3 จุด
ดังนี้ บริเวณถาดวางเครื่องมือ ดานผูชวย และที่สวิทซเทา
4.7.2 มีระบบ preset อยางนอย 3 ตําแหนงและระบบโปรแกรมสําหรับคนไขบวนน้ํา
(lastposition) 1 ตําแหนง
4.7.3 มีระบบตัดการทํางานอัตโนมัติเมื่อมีส่งิ กีดขวางใตเกาอี้
5. อุปกรณประกอบ
5.1 เกาอี้ทันตแพทย จํานวน 1 ตัว เปนผลิตภัณฑโรงงานเดียวกับยูนติ ทําฟนและไดรับการรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม
5.1.1 ฐานมีลอ เลื่อนไมต่ํากวา 5 ลอ
5.1.2 ปรับความสูง – ต่ํา ของเกาอี้ดวยระบบไฮโดรลิค หรือระบบ Pneumatic พนักพิงเกาอี้
เหมาะสมกับทันตแพทยผูปฏิบัติงาน โดยมี Lumbar Support
5.2 เกาอี้ผูชวยทันตแพทย จํานวน 1 ตัวเปนผลิตภัณฑโรงงานเดียวกับยูนติ ทําฟนและไดรับการรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม
5.2.1 ฐานมีโครงโลหะเปนวงรอบสําหรับวางเทา มีลอเลื่อนไมต่ํากวา 5 ลอโดย
มี Lumbar Support
5.2.2 ปรับความสูง-ต่ํา ของเกาอี้ดวยระบบไฮโดรลิก หรือระบบ Pnematic
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-66. Automatic Voltage Stabilizer ขนาดไมนอยกวา 5 KVA ใชควบคุมยูนิตทําฟนทุกระบบที่ใชไฟฟา โดย
ใชไดกับแรงดันกระแสไฟฟาสลับในชวง 180 – 260 โวลต เปนอยางนอย และแรงดันไฟฟาที่ปรับแลวจะตอง
ไมเกิน +/- 5%
7. เครื่องขูดหินปูนตามคุณลักษณะแนบทายจํานวน 1 เครื่อง
8. เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟน ตามคุณลักษณะแนบทายจํานวน 1 เครื่อง
9. เครื่องปนผสมสารอุดฟน ตามคุณลักษณะแนบทายจํานวน 1 เครื่อง
10. ชุดเครื่องมือทันตกรรม 37 รายการ ตามคุณลักษณะแนบทายจํานวน 1 เครื่อง
11. เงื่อนไขเฉพาะ
11.1 ผูเสนอราคาเปนผูผลิตหรือมีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิตสําหรับ
ยูนติ ทันตกรรมหลัก
11.2ยูนติ ทําฟนเปนผลิตภัณฑที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ผานการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2008 และ ISO 13485:2003 โดยมีขอความระบุในเอกสารวาเปนการรับรองยูนิตทํา
ฟน (Dental Unit ,Dental Chair) กรณีนําเขาจากตางประเทศตองแนบสําเนาใบอนุญาตการ
นําเขาจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย
11.3 เมื่อติดตัง้ แลวตองมีคุณสมบัติที่สาํ คัญในการใช ดังนี้
11.3.1 ดูที่มาตรวัดแสดงการทํางานของหัวกรอ เมื่อหัวกรอเร็วทํางานติดตอกันเปน
เวลามากกวา 15 นาที ตองไดแรงดันลมตามคุณลักษณะที่กําหนดของหัวกรอ
นั้นๆ ตามเอกสารกํากับหัวกรอ
11.3.2 ในชวงที่เครื่องอัดอากาศทํางานที่แรงดันลมต่ํากวา 5 Kg/cm2 ตลอด
ระยะเวลา 30 นาที
11.3.3 เมื่อเปาลมจาก Triple Syringe ไปที่กระจกสองปากตองไมมีละอองน้ํา
เกาะติด และคงคุณสมบัตินี้ตลอดชวงเวลาในระยะประกัน
11.4มีคูมือการใชและบํารุงรักษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
11.5มีคูมือการซอมและวงจรของเครื่อง (Technical/Service Manual)
11.6รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 2 ป นับจากวันรับมอบของครบ
11.7ในระยะประกันหากเครื่องมีปญหา ผูขายตองรีบดําเนินการแกไขใหใชการไดดีภายใน 15วัน
นับตั้งแตไดรับแจง หากแกไขแลวถึง 2 ครัง้ ยังไมสามารถใชงานไดปกติ ผูขายจะตองเปลี่ยน
ชิ้นสวนใหมหรือเปลี่ยนเครื่องใหมให โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
11.8ผูขายจะตองสงผูเชี่ยวชาญมาสาธิตวิธีการใชงาน และการบํารุงรักษาเครื่องโดยไมคิดคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้นในวันสงมอบหรือเมื่อถูกรองขอ
คุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องขูดหินปูนดวยไฟฟา (ultrasonic scaier)
1.วัตถุประสงค เพื่อใชขูดหินปูนในคลินิกทันตกรรม
2. คุณลักษณะทั่วไป
1. เปนผลิตภัณฑประเทศไทยที่ไดผานการรับรอง ISO 9001:2008 และ ISO 13485:2012
2. ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท 50 เฮิรตซ
3. สามารถตอทอน้ําจากยูนติ ทําฟนโดยตอกับ Couplingน้ําของยูนติ ทําฟน และจากถัง
บรรจุนํา้
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-74. มีตูวางเครื่องขูดหินปูน ชนิดมีลอ เลื่อน ตัวตูทําดวยไมบุโฟเมกา มีถังบรรจุนํา้ ขนาดความ
จุไมนอย กวา 1 แกลลอนทําดวยวัสดุไมเปนสนิมและติดตั้งมอเตอรสง น้ําเขาเครื่องขูด
หินปูนใชไฟฟากระแสตรงไมเกิน 48 โวลท
3. คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Hand piece หัวขูด และวงจรของตัวเครื่อง เปนผลิตภัณฑของประเทศเดียวกัน
2. Hand piece ของเครื่องขูด มีTransducer เปนแบบ Electromagnetic
3. มีความถี่ในการสั่นไมนอยกวา 25,000 รอบ/วินาที
4. สามารถปรับความแรงของการสั่น และปริมาณน้ําไดตามตองการ
5. สามารถใชติดตอกันเปนเวลานานไดโดย Hand Piece และเครื่องไมรอนผิดปกติในลักษณะ
การใชงานปกติ
6. มีสวิทชเปด-ปดที่ตัวเครื่อง
7. มีสวิทชเทา (Foot Switch) ควบคุมการทํางานของ Hand Piece
8. มี Solinoid Valve ควบคุมการไหลของน้ํา
9. มี Filter กรองน้ํากอนเขา Solinoid Valve เพื่อปองกันการอุดตันของทอน้ําในเครื่อง
10. มีหลอดไฟสีเขียวเปนตัวแสดงใหเห็นเมื่อเครื่องทํางาน
11. มีอุปกรณที่วางหัวขูดหินปูนติดตั้งอยูที่ตัวเครื่อง
4.เงื่อนไขเฉพาะ
1. หนังสือรับรองจากผูผลิตวาจะสนับสนุนอะไหลสํารองไมนอยกวา 5 ป
2. เปนของใหมที่ไมเคยใชงานหรือสาธิตมากอน
3. ผูขายจะตองสงชางมาแสดงวิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องโดยไมคิดคาใชจายใด ๆทั้งสิ้น
4. ผูขายจะตองรับประกันคุณภาพทุกระบบอยางนอย 1 ป นับจากวันสงมอบของครบและ
จะตองมาตรวจเช็คบํารุงรักษาเครื่องทุก 6 เดือน
5. ในระยะประกัน ถาเครื่องมีปญหา ผูขายตองรีบดําเนินการแกไขใหใชการไดดีภายใน 7วัน
นับตั้งแตไดรับแจง หากแกไขแลวถึง 2 ครั้ง ยังไมสามารถใชงานไดปกติ ผูขายจะตองเปลี่ยน
ชิ้นสวนใหมหรือเปลี่ยนเครื่องใหมให โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
6. มีคูมอื การใชงานและบํารุงรักษา มีคูมือการตรวจซอมและวงจร อยางละ 2 ชุด
คุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟน
1.วัตถุประสงคการใชงาน เพื่อใชทําใหวัสดุอุดฟนแข็งตัว
2.คุณสมบัติทั่วไป
1. ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซแปลงไฟDC ไมเกิน24 โวลท
2. อุปกรณประกอบดวย ตัวเครื่อง แทงนําแสง และมีแผนพลาสติกกรองแสงเพื่อปองกันอันตรายที่เกิดกับ
ตา
3. ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
3.คุณสมบัติทางเทคนิค
1. หลอดกําเนิดแสง เปนชนิด LED อยางนอย 5 Watt แสงที่ออกมามี Wave Length ประมาณ 450-490
Nanometer(NM)และมีความเขมแสง(High Intensity Output) อยูระหวาง 200 – 1200 mW/cm2
2. มีหนาปดแสดงสถานะ( LCD Screen Display)อยางนอยดังนี้
1.เวลาการทํางาน
2.เวลาที่กําลังทํางาน
3.แสดงสถานะพลังงานไฟฟา
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-83. แทงนําแสง(QuartZ Rod)สามารถดึงออกจาก Handpiece เพื่อทําความสะอาด และสามารถนําไปฆา
เชื้อ ดวยวิธีการนึ่งฆาเชื้อโรค(Auto clavable)
4. ปลายแทงนําแสงมีเสนผานศูนยกลางขนาดไมนอยกวา 8 มิลลิเมตร
5. ตัวเครื่องมีสวิทซ เปด – ปด และมีสญ
ั ญาณแสดงการทํางานของเครื่อง
6. สามารถเลือก Funtion การทํางานไดอยางนอย 3 ตําแหนง
7. มีใบรับประกันคุณภาพ จากบริษัท 1 ป
8. มีคูมือการใช และบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1 ชุด
9. มีใบรับรองการเปนผูแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือบริษัทผูแ ทนจําหนายภายในประเทศ ไดรับ
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 หรือ ISO13485 :2003 ,2012
10. มีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทผูผลิต
11. มีคูมือการใชและบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1 ชุด
12. มีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปนผสมสารอุดฟน
1.วัตถุประสงคในการใชงาน เพื่อใชในงานบริการทันตกรรมดานการอุดฟน
2.คุณสมบัติทั่วไป
1.ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซ
2.ตัวเครื่องทําดวยวัสดุแข็งแรงไมแตกงาย
3.คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เครื่องเดินเงียบ ใชระบบ Solid State
2. ความเร็วของการสั่นสม่ําเสมอ
3. ความเร็วของการสั่นไมต่ํากวา 4,000 รอบ / นาที
4. มีหนาปดบอกเวลาทํางานของเครื่องพรอมที่ตั้งเวลาทํางานแบบอัตโนมัติ
5. มีแคปซูลพรอมลูกปนอยางนอย 2 ชุด
6. มีสวิทซเปด – ปดเครื่อง
7. มีระบบปองกันไอปรอทฟุงกระจาย
8. เปนผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป
9. มีใบรับประกันคุณภาพ จากบริษัทผูผลิต
10. มีคูมอื การใช และบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1 ชุด
11. มีคูมอื การซอม และวงจรของเครื่องอยางละเอียด (Technical / Service Manual )
12. มีใบรับรองการเปนผูแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดเครื่องมือทันตกรรม 37 รายการ
1.วัตถุประสงคในการใชงาน เพื่อใชในการบริการทันตกรรม
ลําดับ
รายการ
จํานวน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AMALGAM CARRIER, CURVE
AMALGAM CARVER HOLLENBACK NO.2
AMALGAM PLUGGER DOUBLE END NO.154
CARTRIDGE SYRINGE
CEMENT SPATULAS
COTTON PLIERS, STAINLESS STEEL

2 อัน
3 อัน
3 อัน
5 อัน
2 อัน
15 อัน
-9-/…

-97.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

DRESSING DRUM DIA.21 CM.
1 ใบ
DRESSING DRUM DIA.12 CM.
2 ใบ
PUMICE CUP
2 อัน
DISPENSER CBOTTLE OF MERCURY & ALLOY
1 ชุด
DYCAL CARRIER
3 อัน
ELEVATOR STRAIGHT No.2
5 อัน
ANGLE ELEVATRO RIGH & LEFT
1 คู
ELEVATOR BYONET RIGHT & LEFT T-SHAPE
1 คู
ELEVATOR, ROOT TIP PICK STRAIGHT
2 อัน
ELEVATOR, ROOT TP PICK RIGHT & LEFT
1 อัน
SPOON EXCAVATOR, DOUBLE END
No.119-120,115-116 No.1,2,3
3 อัน
EXPLORERS NO.5
10 อัน
FORCEPS NO.150
5 อัน
FORCEPS NO.151
5 อัน
FORCEPS NO.150S
3 อัน
FORCEPS NO.151S
3 อัน
FORCEPS COWNHRN NO.23
1 อัน
FORCEPS STERILIZER LENGTH ไมต่ํากวา 12”
1 ชุด
WITH ANTISEPTIC STAINLESS STEEL CONTAINER
GLASS SLAB
1 อัน
MATRIX RETAINER, IVORY TYPE C BAND 1 โหล
1 ชุด
MATRIX RETAINER, TOFFLIMIRE TYPE C BAND 1 ROLL(ความยาว 3m) 1 ชุด
MOUTH MIRROR C HANDLE
15 อัน
PLASTIC INSTRUMENT
3 อัน
SCISSORS SURGICAL LENGTH 5” NO.1
2 อัน
CURVE AND NON-CURVE
HANDSCALER (2R/2L 1 ตัว 4R/4L 1ตัว SICKEL (UNIVERSAL 3 ตัว) 5 ตัว
TRAY C COVER, STAINLESS STEEL SIZE
3 ใบ
29 ´18´4.5 CM.
TRAY SHALLOW, STAINLESS STEEL SIZE
10 ใบ
20´13 CM.
ถวยน้ําชนิด STAINLESS DIA.7 CM
10 ใบ
BALL BURNISHER
3 อัน
กระปุกสําลี STAINLESS 9 CM.
2 อัน
หัวขูดหินปูนไฟฟา P.10
2 อัน
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-105. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
ระยะเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑทันตกรรม
6.วงเงินในการจัดหา
6.1 จัดซื้อดวยเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑทนั ตกรรม
จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 7,008,000.-บาท (เจ็ดลานแปดพันบาทถวน)
6.2 ราคากลางในการจัดซื้อวงเงิน 7,008,000.-บาท (เจ็ดลานแปดพันบาทถวน)
7.ในการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาทถวน)
จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา
10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
8. หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
งานพัสดุ กลุม งานบริห ารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแกน สถานที่ติดตอ เพื่อขอทราบขอมูล
เพิ่มเติมหรือขอ เสนอแนะวิจารณหรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปด เผยตัวไดที่
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
ตั้งแตวันที.่ .22 ตุลาคม 2556.. ถึงวันที.่ .25 ตุลาคม 2556...
------------------------(ลงชื่อ)..ครรชิต เจิมจิตรผอง..
(นายครรชิต เจิมจิตรผอง)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).รันยู พลเดช..
(นายรันยู พลเดช)
นายชางเทคนิค ชํานาญงาน
กรรมการ

(ลงชื่อ)..บุญยงค ลนเหลือ...
(นายบุญยงค ลนเหลือ)
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
(ลงชื่อ)..งามตา รัตนมาลี.
(นางงามตา รัตนมาลี)
เจาพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน
กรรมการและเลขานุการ

ราง

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑทันตกรรม ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
---------------------จังหวัดขอนแกน มีความประสงคประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ ทันตกรรม ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก ส
(e-Auction) จัดซื้อดวยเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน
1 รายการ คือ
- ยูนติ ทําฟน
จํานวน 16 เครื่อง
จัดสรรใหแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตจังหวัดขอนแกน 16 แหง ดังนี้
1. รพ.สต.ทานางแนว อ.แวงนอย
9.รพ.สต.วังมวง อ.เปอยนอย
2. รพ.สต.วังชัย อ.น้ําพอง
10.รพ.สต.บานลาน อ.บานไผ
3. รพ.สต.ศรีสุขสําราญ อ.อุบลรัตน
11.ศูนยสขุ ภาพชุมชน รพร.กระนวน
4. รพ.สต.น้ําออม อ.กระนวน
12.รพ.สต.กุดกวาง อ.เมือง
5. รพ.สต.โนนศิลา อ.โนนศิลา
13.รพ.สต.บานหนองไผ อ.ชุมแพ
6. รพ.สต.เมืองเพีย อ.บานไผ
14. รพ.สต.ไชยสอ อ.ชุมแพ
7. รพ.สต.บานอางทอง อ.สีชมพู
15.รพ.สต.สีชมพู อ.สีชมพู
8. รพ.สต.บัวใหญ อ.น้ําพอง
16.รพ.สต.บานโคกไมงาม อ.สีชมพู
แหงละ 1 เครื่อง จัดซื้อดวยเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ จังหวัด ไดรับ อนุมัติเงินจาก งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แลวเทานั้น
รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที…่ 3…/2557 ลงวันที…่ ………………………………
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน
ผูมผี ลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผู ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม ยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมคี ําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปน
คูสญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการใหหนวยงาน
ของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา (ผูประสงคจะเสนอราคา) ไวใน
ขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสญ
ั ญาตองปฏิบัติ ดังนี้
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-25.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา (ผูประสงคจะเสนอราคา) กับหนวยงานของรัฐซึ่งได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
5.3 คูสญ
ั ญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมลู คา ไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสญ
ั ญาอาจรับจายเปนเงินสดได
ผูประสงคจะเสนอราคาตองขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง
หรือมอบอํานาจเปนหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่น เปนผูขอซื้อเอกสาร
กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ .....................................
ระหวางเวลา…15.30...น. ถึงเวลา..16.30..น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
และจะแจงผลการคัดเลือกเบื้องตนใหผูเสนอราคาแตละรายทราบทางไปรษณียตอบรับ
กําหนดวันเสนอราคา(วันเคาะราคา) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ ......................................
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 ระหวางวันที…
่ .........................................
ถึงวันที.่ ......................................หรือดูรายละเอียดไดที่ www.kkpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือ www.khonkaen.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 4322 1125ตอ 131 ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที.่ ...............................พ.ศ.2556

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที.่ ...3..../2557
การซื้อครุภัณฑทันตกรรม
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ ……………...................
--------------------------------จังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑทันตกรรม
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)จัดซื้อดวยเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 1 รายการ คือ
- ยูนติ ทําฟน
จํานวน 16 เครื่อง
จัดสรรใหแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตจังหวัดขอนแกน 16 แหง ดังนี้
9.รพ.สต.วังมวง อ.เปอยนอย
1. รพ.สต.ทานางแนว อ.แวงนอย
10.รพ.สต.บานลาน อ.บานไผ
2. รพ.สต.วังชัย อ.น้ําพอง
11.ศูนยสขุ ภาพชุมชน รพร.กระนวน
3. รพ.สต.ศรีสุขสําราญ อ.อุบลรัตน
12.รพ.สต.กุดกวาง อ.เมือง
4. รพ.สต.น้ําออม อ.กระนวน
13.รพ.สต.บานหนองไผ อ.ชุมแพ
5. รพ.สต.โนนศิลา อ.โนนศิลา
14. รพ.สต.ไชยสอ อ.ชุมแพ
6. รพ.สต.เมืองเพีย อ.บานไผ
15.รพ.สต.สีชมพู อ.สีชมพู
7. รพ.สต.บานอางทอง อ.สีชมพู
16.รพ.สต.บานโคกไมงาม อ.สีชมพู
8. รพ.สต.บัวใหญ อ.น้ําพอง
แหงละ 1 เครื่อง จัดซื้อดวยเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
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) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจง เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนติ ิบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
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-22.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไม เปนผู มผี ลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา รายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอย างเปนธรรม ตาม
ขอ 1.6
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมคี ําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เปนคูสญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการให
หนวยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือ นิติบคุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญา (ผูประสงคจะเสนอราคา)
ไวในขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบตั ิ ดังนี้
2.5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาต องไมอ ยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.5.2 บุคคลหรือ นิติบคุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญา (ผูประสงคจะเสนอราคา) กับหนวยงานของรัฐซึ่งได
ดําเนินการจัดซื้อ จัดจางดวยระบบอิเล็ก ทร อนิก ส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบคุ คล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอาํ นาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนา
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบคุ คล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรว มคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเป
นบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไว
ใน (1)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกใหไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคาฯ ตามประกาศนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(6) สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนผูคากับภาครัฐในระบบ e-GP พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
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-3(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 ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอ ยกวา 120 วัน นับแตวันยืนราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และ
จะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน…120… วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตจังหวัดขอนแกน 16 แหง ที่ไดรับจัดสรร
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑทันตกรรม ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาว
นี้จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมอี ํานาจ
ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกผูประสงค
จะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุที่เ สนอ จํานวน - รายการขางตน เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไมรับผิดชอบในความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว จังหวัดจะคืนใหแกผปู ระสงคจะเสนอราคา
4.6 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถ วนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอน
ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา ตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที.่ .3.../2557 ลงวันที.่ .............................................................”
ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ……….……………………….ตั้งแตเวลา…15.30..น. ถึงเวลา..
16.30..น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
เมื่อพ นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไม รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแต ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
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-4หากปรากฏตอ คณะกรรมการประกวดราคา กอ นหรือ ในขณะที่มกี ารเสนอราคาดวยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผปู ระสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสทิ ธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูมสี ิทธิเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผู มีสทิ ธิเสนอราคาดังกล าว
เปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือ กเบื้องต  น เพราะเหตุเ ป นผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันระหว างผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปนผูประสงคจะเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน
3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ
ใหถือเปนที่สดุ
หากปรากฏต อคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อ ทางอิเล็ กทรอนิกส ประสบ
ขอขัดของจนไม อาจดําเนินการต อไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผแู ทนผูมีสทิ ธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ
กอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นว ากระบวนการเสนอราคาจะไม แลวเสร็จไดโดยง ายหรือขอขัดของไม อาจแก ไขได ประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตน
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผมู สี ิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้นั ทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ เพื่อให
การประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสงู สุดตอทางราชการ
4.8 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสทิ ธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตอง เริ่มตนที่
7,008,000.-บาท (เจ็ดลานแปดพันบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาทีร่ วมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอนื่ ๆ (ถามี)รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสทิ ธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูร ะบบ
(6) ผูมีสทิ ธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะตอง
เสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอ ยกวา ครั้งละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาทถวน) จากราคาสูงสุด
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 10,000.-บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
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-5(8) ผูมีสทิ ธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสทิ ธิเสนอราคาจะตองเสนอราคา ในวันที.่ ......................................ตั้งแตเวลา...............น.
เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา(บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสทิ ธิเสนอราคาตอง
ทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน
350,400.-บาท (สามแสนหาหมื่นสี่รอยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวัน
ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา(มีผลตั้งแตวันที.่ ........................................
ถึงวันที.่ .........................................) 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 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได พิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมสี ิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมดี อกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตอง
ตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแต
เปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มใิ ชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พจิ ารณาเห็นวาจะเปน ประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
6.3 จังหวัดสงวนสิทธิ ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
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-66.4 ในการตัด สิน การประกวดราคาซื้อ ด  วยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส หรือ ในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสทิ ธิใหผปู ระสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได จังหวัดมีสทิ ธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และ
ลงโทษผูมีสทิ ธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสทิ ธิเ สนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูม ีสทิ ธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันระหวางผูมสี ิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมสี ิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป นการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว
และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูมสี ิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผชู นะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (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 ใหผชู นะการประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทําสัญญากับจังหวัดเจาของงบประมาณแตละจังหวัด โดยตรงกับหนวยงาน ภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ 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
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมดี อกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คสู ญ
ั ญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแลว
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-78. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ…0.20…….ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ดังนี้
9.1 ยูนิตทําฟน รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 2 ป นับจากวันรับมอบของครบ และในระยะ
ประกันหากเครื่องมีปญหา ผูขายตองรีบดําเนินการแกไขใหใชการไดดีภายใน 15 วัน นับตั้งแตไดรับแจง หากแกไข
แลวถึง 2 ครั้ง ยังไมสามารถใชงานไดปกติ ผูขายจะตองเปลี่ยนชิ้นสวนใหมหรือเปลี่ยนเครื่องใหมให โดยไมคิด
คาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
10. การจายเงินลวงหนา
ผูมีสทิ ธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ……-…..…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 เงินคาพัสดุสาํ หรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
- การลงนามในสัญญาจะกระทํา ไดตอเมื่อ จัง หวัด ไดรับ อนุมตั ิเ งินจาก งบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557 จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แลวเทานั้น
- การจายเงิน ผูเสนอราคาไดจะตองสงมอบพัสดุใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกตองครบถวน
ตามสัญญากอนแลวเทานั้น
11.2 เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูมีสทิ ธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเี รือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมสี ิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือ นํา สิ่งของที่ซื้อขายดังกล าวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการให สิ่งของที่ซื้อขายดั งกล าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเ ช นเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแต จะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มใิ ชเรือไทย ซึ่ง
จะตองได  รับอนุญาตเช  นนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป  นของที่รัฐมนตรี วาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
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-811.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอจังหวัดฯ
แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.8 (4) (5) (6) และ (7)มิฉะนั้น จังหวัด
จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
อื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูมีสทิ ธิเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือข อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเป นไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
จังหวัดขอนแกน
วันที.่ .........เดือน....................................พ.ศ.2556
หมายเหตุ
1. ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ
เพื่อเปนผูมสี ิทธิเสนอราคา
2. ผูมสี ิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให
เปนผูมสี ิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
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) ไมนอ ยกวาครั้งละ 300,000
บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา 300,000 บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตอง
เสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและ
พิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได

