(ราง)
รางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย และครุภัณฑการแพทย ครั้งที่ 2
จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 22 รายการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
-------------------------1. ความเปนมา
จังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดรับจัดสรรครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย และ
ครุภัณฑการแพทย จัดซื้อดวยเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน
จํานวน 22 รายการ คือ
รายการ
จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย
ราคารวม
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
ที่
ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย
1 เครื่องปนของเหลวใหตกตะกอน
4
เครื่อง
16,560.66,240.2 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา
4
เครื่อง
35,100.140,400.ครุภัณฑการแพทย
3 เตียงตรวจโรค
8
เตียง
7,470.59,760.4 เตียงตรวจภายใน
4
เตียง
15,300.61,200.5 เตียงตรวจครรภ
4
เตียง
13,500.54,000.6 เตียงเฟาวเลอร
8
เตียง
19,800.158,400.7 เตียงทําคลอด
4
เตียง
35,640.142,560.8 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้น
8
เครื่อง
7,110.56,880.9 เครื่องมือตรวจตา หู
เครื่อง
10,800.43,200.4
10 เครื่องชั่งน้ําหนัก
8
เครื่อง
11,700.93,600.11 เครื่องมือชวยหายใจชนิดใชมือบีบ
8
เครื่อง
5,400.43,200.12 เครื่องชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับทารก
เครื่อง
5,220.20,880.4
13 เครื่องดูดเสมหะ
เครื่อง
9,900.39,600.4
14 เครื่องพนฝอยละอองน้ํา
เครื่อง
36,000.144,000.4
15 เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟา
4
เครื่อง
90,000.360,000.16 โคมไฟสําหรับทําหัตถการทางสูตินารีเวชชนิดเคลื่อนที่
4
โคม
27,000.108,000.17 รถเข็นทําแผล
4
คัน
8,100.32,400.18 รถเข็นถังออกซิเจนพรอมอุปกรณ
12
คัน
7,290.87,480.19 รถเข็นผาเปอน
4
คัน
6,300.25,200.20 เครื่องมือขูดมดลูก
เครื่อง
18,000.72,000.4
21 เครื่องมือผาตัดเล็ก
4
เครื่อง
9,000.36,000.22 เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึก
4
เครื่อง
283,500.1,134,000.รวม 22 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 2,979,000.-บาท(สองลานเกาแสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน)
จัดสรรใหแกโรงพยาบาลโคกโพธิ์ชัย, โรงพยาบาลโนนศิลา, โรงพยาบาลเวียงเกา และโรงพยาบาลหนองนาคํา
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-22. วัตถุประสงค
จัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย และครุภัณฑการแพทย จํานวน 22 รายการ ใหแกโรงพยาบาลโคกโพธิ์ชัย,
โรงพยาบาลโนนศิลา, โรงพยาบาลเวียงเกา และโรงพยาบาลหนองนาคํา ซึ่งเปนโรงพยาบาลสรางใหมในเขตจังหวัด
ขอนแกน เพื่อใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยที่มารับบริการในเขตอําเภอ
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 ผู ป ระสงคจ ะเสนอราคาตอ งเปน ผูมีอ าชีพขายพัส ดุที่ป ระกวดราคาซื้อ ดวยวิ ธีก ารทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจง เวียนชื่อแลวหรือไมเ ปนผู ที่ไดรับผลของการสั่ง ใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้ง งานตามระเบียบของทาง
ราชการหรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับจังหวัด
3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซื้อ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.5 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เปนคูสัญ ญากับ หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการให
หนวยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา(ผูประสงคจะเสนอราคา)
ไวในขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติ ดังนี้
3.5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา(ผูประสงคจะเสนอราคา)กับหนวยงานของรัฐซึ่งได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคา ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
จังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาใชรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย และครุภัณฑ
การแพทย จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 22 รายการ ดังนี้
(รายการที่ 1)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
เครื่องปนของเหลวใหตกตะกอน (16,560)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
........................................
1. ความตองการ เครื่องปนของเหลวใหตกตะกอนที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคการใชงาน เพื่อใชปนของเหลวใหตกตะกอน สําหรับงานชันสูตร
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-33.คุณลักษณะทั่วไป
1. เปนเครื่องปนตกตะกอนของเหลวแบบตั้งโตะ
2. ตัวเครื่องทําดวยโลหะเคลือบดวยสีกันสนิม
3. หัวปนทําดวยอลูมิเนียม เอียงทํามุม 45
4. หัวปนสามารถใสที่รองหลอดปน ทําดวยพลาสติกอยางดี ทนตอแรงเหวี่ยง สามารถใสหลอดทดลองได
ครั้งละ 12 หลอด (12 × 15 มล.)
5. สามารถปรับความเร็วไดตั้งแต 1,000 – 4,000 รอบตอนาที
6. สามารถตั้งเวลาในการปนไดตั้งแต 0 – 30 นาที
7. มีฝาสําหรับปดขณะเครื่องทํางาน
8. มีระบบระบายอากาศเพื่อทําใหหัวปนมีอุณหภูมิขณะปนลดลง
9. ตัวเครื่องมียางรอง 3 อัน เพื่อยึดตัวเครื่องกับโตะที่วาง
10. ใชกับกระแสไฟฟาสลับชนิด 220 โวลต 50 ไซเกิล
4.เงื่อนไขเฉพาะ
1. มีใบรับรองเพื่อแสดงวาเปนผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐาน ISO 9002 หรือ ISO 9001
2. รับประกันคุณภาพ 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
3. เปนผลิตภัณฑของสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป หรือญี่ปุน หรือประเทศไทย หรือเอเชีย
4. มีหนังสือแตงตั้งจากตัวแทนจําหนาย
--------------------------(รายการที่ 2)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา (35,100)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
...........................................
1. ความตองการ กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคการใชงาน ใชสําหรับสองตรวจเชื้อโรค ซึ่งมองไมเห็นดวยตาเปลาในหองชันสูตร
3. คุณสมบัติทางเทคนิค
3.1 หัวกลอง(Viewing Head) มีระบบปองกันเชื้อราชนิดกระบอกตาคู หมุนไดรอบ 360 องศา
และมีปุมลอกตรึงใหอยูกับที่
3.2 เลนสใกลตา(Eye Pieces) มีระบบปองกันเชื้อราชนิดเห็นภาพกวาง ขนาดกําลังขยาย 10X1 คู
มี Field Number ไมต่ํากวา 18 มิลลิเมตร
3.3 แปนบรรจุเลนสวัตถุสามารถบรรจุเลนสไดไมนอยกวา 4 ชอง
3.4 เลนสวัตถุ(Objective) มีระบบปองกันเชื้อราแบบ Universal Infinity Corrected System (UIS2)
ชนิด Plan Achromatic ดังนี้
3.4.1 ขนาดกําลังขยาย 4X มีคา N.A. ไมต่ํากวา 0.1 มีระยะการทํางานไมต่ํากวา 18.5 มม. 1 หัว
3.4.2 ขนาดกําลังขยาย 10X มีคา N.A. ไมต่ํากวา 0.25 มีระยะการทํางานไมต่ํากวา 10.6 มม. 1 หัว
3.4.3 ขนาดกําลังขยาย 40X มีคา N.A. ไมต่ํากวา 0.65 มีระยะการทํางานไมต่ํากวา 0.6 มม. 1 หัว
3.4.4 ขนาดกําลังขยาย100X มีคา N.A. ไมต่ํากวา 1.25 มีระยะการทํางานไมต่ํากวา 0.13 มม. 1 หัว
3.5 แทนวางตัวอยาง เปนชนิด Rackless stage ขนาดไมต่ํากวา 120 มม. X132 มม. สามารถเลื่อนสไลด
ในแนวแกน X และแกน Y ไมต่ํากวา 76 มม. X 30 มม.
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-43.6 เลนสรวมแสงเปนชนิด Abbe มีคา N.A. ไมนอยกวา 1.25 พรอม Iris diaphragm สามารถปรับ
ขึ้น-ลงได โดยมีปุมควบคุม
3.7 ระบบปรับภาพชัด มีปุมปรับภาพระเอียด และปรับภาพหยาบชนิดแกนรวมทั้งสองขางของกลอง
จุลทรรศนพรอมวงแหวนปรับฝดเบา (Tension adjustment ring )
3.8 ระบบแสงสวางใชหลอดไฟฮาโลเจน ขนาดไมนอยกวา 20 วัตต มีปุมปด- เปด และปุมเรงไฟแยกออก
จากกันปุมปรับเรงไฟมีตัวเลขบอกกําลังไฟที่ใช (Reference vernier )
3.9 มีกําลังขยายไมนอยกวา 1,000 เทา
3.10 ใชไฟ 220 โวลท
5. อุปกรณประกอบ
5.1 มีหนังสือคูมือในการใชงาน เปนภาษาไทย/อังกฤษ
จํานวน 1 ชุด
5.2 มีถุงคลุมกลอง
จํานวน 1 ชุด
5.3 มีหลอดไฟอะไหล
จํานวน 1 ชุด
6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 ไดมาตรฐาน ISO 9001
6.2 มีหนังสือรับรองการเปนตัวแทนจําหนาย
6.3 ตองรับประกันคุณภาพ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบ
------------------------(รายการที่ 3)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
เตียงตรวจโรค (7,470)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
...............................
1.ความตองการ เตียงตรวจโรคพรอมมาขึ้นเตียง มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคการใชงาน สําหรับตรวจผูปวยที่หองตรวจผูปวยนอก หองปฐมพยาบาลหรือหอง
Treatment ในหอผูปวยของโรงพยาบาล
3.คุณสมบัติทั่วไป
3.1 โครงเตียงทําดวยเหล็กเหลี่ยมไมเปนสนิม ขนาดไมนอยกวา 1 ¼ นิ้ว
พนดวยสีกันสนิม
3.2 โครงเตียงอยูบนขา 4 ขา ปลายขามีลูกยางอยางหนารองรับกันสะเทือน และกันเลื่อน
3.3 พื้นใตเตียงปูดวยไมอัดหนาไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร
3.4 ใตพื้นเตียงชวงกลางมีลิ้นชักทําดวยเหล็กพนสีสําหรับใสเครื่องมือทางการแพทยสามารถเลื่อน
เขา-ออก ไดสะดวก มีขนาดไมนอยกวา 25 × 25 × 10 เซนติเมตร
3.5 ที่นอนปูดวยฟองน้ําหุมหนังเทียม มีความหนาไมนอยกวา 3 นิ้ว
3.6 สวนหัวเตียงสามารถปรับระดับสูงขึ้นไดตามความตองการ
3.7 ขนาดเตียงไมนอยกวา 60 × 180 × 80 เซนติเมตร
4.อุปกรณประกอบดวย
4.1 มาขึ้นเตียงชนิด 2 ชั้น โครงทําดวยเหล็ก พื้นปูดวยไมอัดทับบนพื้นยาง ปลายขามาขึ้นเตียงมี
ลูกยางสวม จํานวน 1 ตัว
5.เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 รับประกันคุณภาพอยางนอย 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
-5-/…
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-5(รายการที่ 4)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
เตียงตรวจภายใน (15,300)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
.......................................
1.ความตองการ
เตียงตรวจภายในพรอมอุปกรณครบชุด มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคการใชงาน สําหรับใชการตรวจภายในผูปวย และการทําหัตถการทางสูตินรีเวชกรรม
ที่หองตรวจภายในผูปวยนอกของโรงพยาบาล
3.คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม (Stainless steel) ปูดวยเบาะฟองน้ําหุมหนังเทียม สามารถพับได
3 ตอน
3.2 โครงเตียงอยูบนขา 4 ขา ปลายขามียางอยางหนารองรับกันกระเทือนและกันเลื่อน ดานลางมีมาเหล็ก
สูงไมนอยกวา 20 เซนติเมตร ปูดวยยางกันเลื่อนบนเหล็กเรียบหรือปูดวยแผนเหล็กขรุขระ
3.3 ขนาดเตียงไมนอยกวา 60 × 180 × 80 เซนติเมตร
3.4 สามารถปรับระดับไดทั้งสวนบนและทอนลําตัว
4.อุปกรณประกอบ
4.1 อุปกรณประกอบเตียงเพื่อใชในงานตรวจภายในครบชุด จํานวน 1 ชุด
5.เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 รับประกันคุณภาพการใชงานเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
----------------------(รายการที่ 5)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
เตียงตรวจครรภ (13,500)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
.........................................
1.ความตองการ
เตียงตรวจครรภ มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคการใชงาน สําหรับการตรวจครรภ ใชในคลินิกฝากครรภและหองตรวจรอคลอดของ
โรงพยาบาลและสถานีอนามัย
3.คุณสมบัติทั่วไป
3.1 โครงเตียงทําดวยเหล็กเหลี่ยมเหนียว พนดวยสีกันสนิม
3.2 พื้นเตียงปูดวยไมอัดแผนเรียบหนาไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร
3.3 ขนาดเตียงกวาง 90 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 50 ซม.
3.4 โครงขาทําดวยเหล็กเหลี่ยมเหนียวขนาดไมนอยกวา 2 นิ้ว พนสีกันสนิม ปลายขาสวมลูกยาง
ทั้ง 4 ขา
3.5 มีที่นอนจํานวน 1 ชุด
4.เงื่อนไขเฉพาะ
4.1 รับประกันคุณภาพอยางนอย 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
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-6(รายการที่ 6)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
เตียงเฟาวเลอร (19,800)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
........................................
1.ความตองกลาง
เตียงเฟาวเลอรพรอมอุปกรณ มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคการใชงาน ใชเปนเตียงพักผูปวยที่รับไวรักษาในโรงพยาบาล
3.คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เปนเตียงผูปวยแบบเฟาวเลอร
3.2 โครงเตียงทําดวยเหล็กที่มี ความแข็งแรง รับน้ําหนักได 550 ปอนด หรือมากกวา โดยไมงอ
เคลือบสีปองกันสนิมและพนสีทับ
3.3 พนักหัวทายเตียงทําดวยปารติเคิลบอรด
3.4 พื้นเตียงปูดวยไมอัดหนาไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร
3.5 มีมือหมุนยกพื้นเตียงได 2 ชุด สําหรับหมุนยกพื้นดานหลังใหสูงขึ้นและหมุนยกเขาใหอยูใน
ลักษณะงอขาได มือหมุนเปนชนิดไมมีสวนประกอบของพลาสติกและไมตองใชน้ํามันหลอลื่น
3.6 มีลอยางชนิดมีลูกปนหมุน ไดรอบตัวขนาด 3 นิ้ว จํานวน 4 ลอ และมีลอล็อกอยางนอย 1 คู
3.7 ขนาดเตียงไมนอยกวา 90 × 200 × 60 เซนติเมตร
4.อุปกรณประกอบ
4.1 มาขึ้นเตียง โครงทําดวยเหล็กพนสี พื้นปูดวยไมอัดทับดานบนดวยพื้นยาง ความสูงไมนอยกวา
20 เซนติเมตร
จํานวน 1 ตัว
4.2 ราวกั้นเตียงทําดวยเหล็กไมเปนสนิม เลื่อนขึ้นลงได
จํานวน 1 คู
4.3 มีที่นอน และหมอน
จํานวน 1 ชุด
5.เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 รับประกันคุณภาพการใชงานเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
----------------------(รายการที่ 7)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
เตียงทําคลอด(35,640)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
......................................
1.ความตองการ
เตียงทําคลอด มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคการใชงาน ใชสําหรับผูปวยขณะคลอดบุตร เพื่อการชวยคลอดที่ถูกวิธี
3.คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม รวมทั้งพืน้ เตียงและโครงสราง
3.2 เตียงแบบ 2 ตอน คือ สวนลําตัวและสวนปลายเทา
4.คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 เตียงมีขนาด ดังนี้
- ความยาวทั้งหมดไมต่ํากวา 72 นิ้ว
- ความสูงจากพื้นระหวาง 30 -32 นิ้ว สูงเทากันตลอดความยาว (สูงไมรวมเบาะ)
- ความกวางทั้งหมดระหวาง 26 – 28 นิ้ว กวางเทากันตลอดความกวาง
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-74.2 สวนลําตัว
4.2.1 มีลอ 4 ลอ ซึ่งหมุนไดรอบตัวโดยมีตลับลูกปน ลอมีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 4 นิ้ว
แตละลอมีที่ล็อกลอ
4.2.2 มีเครื่องยกระดับเตียงโดยใชฟนเฟอง ใหขึ้นลงไดทั้งทางดานศีรษะและดานกน
โดยใหยกไดสูงไมนอยกวา 20 เซนติเมตร
4.2.3 ใตเตียงบริเวณที่วางกนมีแผนเหล็กเลื่อนได และตองเลื่อนออกมาใหพนปลายเตียง
(สวนลําตัว) ไดไมต่ํากวา 30 เซนติเมตร
4.2.4 มีที่ใหมือคนไขจับทั้ง 2 ขาง ซึ่งสามารถพับเก็บได
4.2.5 มีที่กั้นเตียงดานขางทั้ง 2 ขาง ซึ่งถอดหรือพับเก็บไดเมื่อไมใช
4.2.6 ทางดานกนมีที่สําหรับใสและรองขาทั้ง 2 ขาง
4.2.7 มีที่รองรับขา 2 ขาง ซึ่งสามารถถอดเก็บไดเลื่อนขึ้นลงไดปรับใหเอนไดทุกทิศทาง
4.3 สวนปลายเทา
4.3.1 มีลอ 4ลอ ลอมีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 4 นิ้ว แตละลอมีที่ล็อกลอ
4.4 มีเบาะฟองน้ําหนาไมนอยกวา 5 เซนติเมตร หุมดวยหนังเทียมชนิดหนาวางบนเตียงแตละสวน
กวางและยาวเทากับขนาดเตียงแตละสวน
5.อุปกรณประกอบ
5.1 มาขึ้นเตียงชนิด 2 ชั้น ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม ซึ่งบุผิวดานบนดวยยาง สําหรับใหคนไขกาว
ขึ้นเตียง จํานวน 1 ตัว
5.2 เกาอี้กลมชนิดปรับระดับได ปรับความสูงต่ําไดอยางนอยที่ระดับ 45 – 60 เซนติเมตร พื้นรองนั่ง
ทําดวยเหล็กไมเปนสนิมมีขา 4 ขา ทําดวยเหล็กไมเปนสนิมหรือเหล็กพนสี ปลายขาหุมดวยลูกยาง
ทั้ง 4 ขา

6.เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 รับประกันคุณภาพการใชงานเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
-------------------------

(รายการที่ 8)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้น (7,110)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
.......................................
1.ความตองการ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้น มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคการใชงาน ใชสําหรับตรวจวัดการเตนของชีพจร และความดันโลหิตใหแกผูปวย หรือผูมารับ
บริการในสถานบริการสาธารณสุข
3.คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ความสูงรวมลอโดยประมาณ 94 เซนติเมตร
3.2 ขนาดตัวเครื่องวัดจากฐานกวาง 11 เซนติเมตร ความสูงจากฐานตัวเครื่องถึงฝาครอบหลอดแกว
ขนาด 35 เซนติเมตร
3.3 ฐานตัวเครือ่ งทําดวยโลหะ มีความทนทาน แข็งแรง ขนาดโดยประมาณ กวาง 11 เซนติเมตร
สูง 2.5 เซนติเมตร
3.4 ตะกรากลมแบบโลหะเคลือบสีอยูติดกับฐาน กวาง 10 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร
3.5 วัดคาความดันโลหิตได 0 – 300 มิลลิเมตร ปรอท
-8-/...

-83.6 แผนสเกลโลหะมีตัวเลขชัดเจน หลอดแกวทําดวยแกวใส คุณสมบัติปรอทไมเกาะติด ขนาดความยาว
33 เซนติเมตร พรอมขีดบอกระดับตั้งแต 0-300 มิลลิเมตร
3.7 ผาพันแขนทําดวยผา cotton 100% ชนิดแปะติด ขนาดผากวางประมาณ 13 เซนติเมตร
ยาว 55 เซนติเมตร มีเครื่องหมายแสดงตําแหนงชีพจร และระบุชื่อผลิตอยางชัดเจน
3.8 ถุงลมเปนยางรีดอยางดี และมีสายยางคู ขนาดความยาวตางกัน คือ 55 เซนติเมตร และ
95 เซนติเมตร ตามลําดับ
3.9 ลูกสูบลมยาง ระบุชื่อผลิตภัณฑ และประเทศชัดเจน พรอมวาลวปด-เปด ชิ้นเดียวกัน
4.เงื่อนไขเฉพาะ
4.1 เปนผลิตภัณฑของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป หรือประเทศไทย
4.2 รับประกันคุณภาพการใชงานเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน และ
มีอะไหลซอมบํารุงทุกชิ้น
------------------(รายการที่ 9)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
เครื่องมือตรวจตา หู (10,800)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
......................................
1.ความตองการ เครื่องมือตรวจตา หู มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคการใชงาน เปนอุปกรณสําหรับสองตรวจ ตา หู คอ จมูก
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ที่ตรวจตา (Ophthalmoscope)
- ใชหลอดไฟฮาโลเจนขนาด 3.5 โวลต
- มี Aperture 6 ชนิด Micro-Spot,Small,Large,Fixation,Red-Free และ Slit โดยมีที่
เปลี่ยน Aperture อยูทางดานหนา
-มี Diopter Lenses ใหเลือกใชตั้งแต -25 ถึง +40 โดยมีตัวเลขกํากับใหเห็นเดนชัดทุก Lenses
และมีที่เปลี่ยน Lens อยูทางดานขาง
-มียางปองกันการกระแทกกับแวนตาของผูตรวจ
3.2 ที่ตรวจหูแบบ (Operating Otoscope)
- ใชหลอดไฟขนาด 3.5 โวลต
- นําแสงดวยระบบไฟเบอรออฟติก
- มี Specula Holder เลื่อนไปมาทั้ง 2 ขาง
- มี Magnifying Lens หมุนไดรอบตัว
- มี Specula ทําจากวัสดุสังเคราะหลวน มี 5 ขนาด 2,3,4,5, และ 9 มม.
3.3ดามจับ (Handle)
- ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม
- ใชถานไฟฉายขนาดกลาง 2 กอน
4. เงื่อนไขเฉพาะ
4.1 กระเปาใสเครื่องมือ (Case)
จํานวน 1 ใบ
4.2 เปนผลิตภัณฑของ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป หรือประเทศไทย
4.3 รับประกันคุณภาพการใชงานเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน

-----------------------
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-9(รายการที่ 10)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
เครื่องชั่งน้ําหนัก (11,700)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
........................................
1.ความตองการ
เครื่องชั่งน้ําหนักสําหรับผูปวยที่ยืนเองได มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคการใชงาน สําหรับใชชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงของผูปวยในโรงพยาบาล
3.คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เปนเครือ่ งชั่งน้ําหนักแบบสปริง
3.2 สามารถชั่งน้ําหนักได 120 กิโลกรัม
3.3 มีความละเอียดในการชั่งได 500 กรัม
3.4 มีที่วัดสวนสูงโดยสามารถวัดสวนสูงได 70 – 190 เซนติเมตร
4.เงื่อนไขเฉพาะ
4.1 รับประกันคุณภาพการใชงานเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
----------------------(รายการที่ 11)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
เครื่องมือชวยหายใจชนิดใชมือบีบ(5,400)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
......................................
1.ความตองการ เครื่องชวยหายใจชนิดใชมือบีบ มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงค เปนเครื่องชวยหายใจชนิดมือบีบ สําหรับผูใหญ
3.คุณลักษณะเฉพาะ
3.1 มีถุงลมบีบเปนยางทําจากวัสดุ ซิลิโคน มีขนาดไมนอยกวา 1,475 มิลลิลิตร ใหอากาศไดประมาณ
700 มิลลิลิตร
3.2 ทายถุงลมมี วาลว สําหรับบังคับลมใหเขาไปในถุงลมทางเดียวโดยไมรั่วขณะบีบและมีหัวตอสําหรับ
สายออกซิเจน
3.3 หัวถุงลมมีวาลวสําหรับบังคับอากาศใหเขาไปในตัวผูปวยขณะบีบถุงลมและสําหรับปลอยอากาศเสีย
ไหลออก
3.4 มีลักษณะเปนรูปวงไข (Oval) เพื่อสะดวกในการบีบจับ
3.5 สามารถนึ่งฆาเชื้อไดที่อณ
ุ หภูมิ 134 องศาเซลเซียส
3.6 มีขนาด 291 × 128 มิลลิเมตร
4. อุปกรณประกอบ
4.1 มีหนากากชวยหายใจ (Face Mask)
จํานวน 2 อัน
4.2 มีที่ผสมออกซิเจน (Oxygen Reservoir) ขนาด 2,600 มิลลิลิตร
4.3 มี Airway ขนาด 80, 90, 100 mm อยางละ 1 อัน ประกอบอยูในกลองใสอุปกรณ
5.เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 รับประกันคุณภาพการใชงานเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
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-10(รายการที่ 12)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
เครื่องชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับทารก (5,220)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
......................................
1. ความตองการ เครื่องมือชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก
พรอมอุปกรณครบ มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคการใชงาน สําหรับใชชวยการหายใจของผูปวยเด็กทารกและเด็กเล็กในการชวยการฟนคืนชีพ
และใชชวยหายใจระยะเวลาสั้น ๆ ระหวางรอเครื่องชวยหายใจ หรือระหวาง
การรับ-สงตอผูปวย
3. คุณสมบัติทั่วไป เปนเครื่องชวยหายใจชนิดมือบีบ ประกอบดวย ถุงลมยาง ถุงลมสํารอง
และวาลวควบคุมการไหลของอากาศ
4. คุณสมบัติทางเทคนิค ประกอบดวย
4.1 ถุงลมยาง
4.1.1 ทําดวยยางซิลิโคน ซึ่งมีความยืดหยุนใกลเคียงกับเนื้อเยื่อปอดคนไข
4.1.2 สามารถฆาเชื้อโรคโดยวิธี AUTOCLAVE ไดโดยยังคงสภาพเดิม
4.1.3 มีความจุไมนอยกวา 460 มิลลิลิตร
4.2 ถุงลมสํารอง
4.2.1 มีวาลวที่สามารถชวยใหออกซิเจนแกผูปวยไดถึง 98%
4.2.2 มีความจุไมนอยกวา 460 มิลลิลิตร
4.2.3 วาลวควบคุมการไหลของอากาศ
4.2.4 โครงสรางทําดวยสารโปรงใสสามารถเห็นการทํางานของลิ้นวาลวหรือการอุดตันได
4.2.5 มีระบบปองกันการไหลกลับของอากาศสูถุงลม
4.2.6 มีตัวควบคุมความดันอากาศที่ใหแกผูปวย
5. อุปกรณประกอบ
5.1 หนากากครอบปากและจมูกสําหรับเด็กเล็ก สามารถมองเห็นปากและจมูกผูปวยได จํานวน 1 อัน
5.2 หนากากครอบปากและจมูกสําหรับเด็กทารก สามารถมองเห็นปากและจมูกผูปวยได จํานวน 1 อัน
5.3 มีวาลวสํารอง
จํานวน 1 ชุด
6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 รับประกันคุณภาพเปนเวลา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
6.2 มีคูมือการใชเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 ชุด
……………………
(รายการที่ 13)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
เครื่องดูดเสมหะ (9,900)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
……………………………
1. ความตองการ
เครื่องดูดเสมหะพรอมอุปกรณ มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคการใชงาน
ใชดูดเสมหะผูปวย
-11-/...

-113. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เปนเครื่องดูดเสมหะชนิดหิ้วไดสะดวก (Portable) โดยมีหูหิ้วอยูดานบนของตัวเครื่อง
3.2 ขณะเครื่องทํางานเสียงไมดังมากจนเกิดความรําคาญ
3.3 ใชกับแรงดันไฟฟากระแสสลับ 220 โวลต 50 เฮิรตซ
3.4 มีมาตรฐาน ISO 9001 หรือเทียบเทา
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 Compressor เปนชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston ซึ่งในชวงอายุการใชงาน
ไมตองมีการบํารุงรักษา (Maintenance-free)
4.2 ปรับแรงดูดไดตั้งแต 0 – 0.8 บาร หรือไมนอยกวา 0 – 560 มิลลิเมตรปรอท
4.3 มีหัว Vaccuumgnage 1 หัว อานคาแรงดูดไดถึง 760 มิลลิเมตรปรอท
4.4 ขวดบรรจุเสมหะ (Secretion Flask) เปนขวดแกวใส สามารถนึ่งฆาเชื้อได
4.5 มีระบบปองกันเสมหะในขวดลนเขาเครื่องชนิดลูกลอย
4.6 มีที่เก็บสายไฟอยูที่ตัวเครื่อง
4.7 ตัวน้ําหนักรวมไมเกิน 18 ปอนด หรือไมเกิน 9 กิโลกรัม
5. อุปกรณประกอบ
5.1 ทอดูด (Suction tubing)
จํานวน 1 เสน
6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษา 1 ชุด
6.2 รับประกันคุณภาพ 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
6.3 เปนผลิตภัณฑของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศไทย
6.4 มีใบแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือจากตัวแทนจําหนายมาแสดง
---------------------(รายการที่ 14)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
เครื่องพนฝอยละอองน้ํา(36,000)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
............................................
1. ความตองการ
เครื่องพนฝอยละอองน้ํา มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคการใชงาน ใชพนละอองยา สําหรับรักษาผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ
3. คุณสมบัติทั่วไป
1. กําลังไฟฟาจากแหลงจายไฟ : AC220V – 240V , 50 Hz
2. ใชกับไฟฟา : 50VA
3. ความถี่ 1.7 Mhz-+10%
4. อัตราการพนสูงสุด 3 ml/min
5. การตั้งเวลาใชงาน 0 – 60 นาที
6. การใชงานตอเนื่อง 4 ชั่วโมง
7. ขนาดภาชนะบรรจุน้ํา 300 ml
8. ขนาดบรรจุมากสุดของภาชนะพนยาขนาดเล็ก 150 ml
9. ขนาดบรรจุมากสุดของภาชนะพนยาขนาดใหญ 350 ml
10. ชวงอุณหภูมิ +-5c ถึง +40c
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-1211. ความชื้นสัมพัทธ 30-80%
12. ความดัน 86-106 kPa

4.เงื่อนไขเฉพาะ
1. รับประกันคุณภาพ 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
2. มีคูมือการใชงาน 1 ชุด
-----------------------------(รายการที่ 15)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟา (90,000)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
........................................
1. ความตองการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ 12 ลีด พรอมระบบวิเคราะหผล
มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน ใชตรวจบันทึกและวิเคราะหผลคลื่นไฟฟาหัวใจของผูปวย
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 เปนเครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ 12 ลีด พรอมระบบวิเคราะหผล สามารถพิมพผลขอมูล
ลงกระดาษ ความรอนแบบมวนความกวางไมนอยกวา 210 มิลลิเมตร
3.2 มีหนาจอ LCD สําหรับดูรูปคลื่นไฟฟาหัวใจกอนตรวจวิเคราะหไดและสามารถแสดงรูป
คลื่นไฟฟาหัวใจ ไดทั้งแบบ 4+4 และ 6+6
3.3 โปรแกรมวิเคราะหผลคลื่นไฟฟาหัวใจไดรับการยอมรับจาก AHAและ MIT วามีความแมนยําสูง
3.4 สามารถพิมพขอมูล ID เชน เพศ หรือ เพศ อายุ ลงบนกระดาษบันทึกได
3.5 ใชกบั แรงดันไฟฟากระแสสลับไดไมนอยกวาในชวง 110 – 240 โวลต 50 – 60 เฮิรตซ
และมีแบตเตอรี่สํารองอยูในตัวเครื่อง
3.6 เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป
4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
4.1 สามารถบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจพรอมกันไดทั้ง 12 ลีด พรอมวิเคราะหผลอัตโนมัติ
โดยวิเคราะหแบบ Clinical lnterpretation พรอมทั้งมีเหตุผลประกอบ (Reasons) และ
สรุปไดวา Normal ECG หรือ Abnormal ECG การตรวจบันทึกเปนแบบ Simultaneous
acquisition of 12 leads มีระบบตัดสัญญาณรบกวนจากไฟฟากระแสสลับ คลื่นไฟฟา
กลามเนื้อ และการแกวงไปมาของรูปคลื่น มี A/D Conversion ไมนอยกวา 20 bit ทําใหการ
วิเคราะหและพิมพผลขอมูลมีความเร็ว มี Digital Sampling Rate ไมนอยกวา 40,000
s/sec/Channel สําหรับใชตรวจจับและวิเคราะหPacemaker Spike detection แตหาก
ไมพบสัญญาณ Pacemaker จะบันทึกและวเคราะหสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจดวย Sampling
Rate ไมนอยกวา 1,000 s/sec/Channel สามารถปรับความเร็วในการบันทึกรูปคลื่นได
ไมนอยกวา 4 ขั้น ดังนี้ 5,10,25 และ 50 mm/s สามารถปรับความไวในการบันทึกรูปคลื่น
ไดไมนอยกวา 3 ขั้น ดังนี้ 5,10 และ 20 mm/mV สามารถเลือกพิมพรูปคลื่นไฟฟาหัวใจ
(Report print Formats)ไดไมนอยกวา 3 รูปแบบ ดังนี้ 3+1 Channel, 6 Channel และ
12 Channel Rhythm Print Formats ไมนอยกวา 3 รูปแบบดังนี้ 3-Channel, 6-Channel,
และ 12 –Channel ซึ่งผูใชสามารถกําหนดกรุปลีดไดเอง มีชวงการตอบสนองความถี่
(Frequency Response) ไมนอยกวา 0.05 – 300 Hz
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-135.อุปกรณประกอบการใชงาน ดังนี้
5.1 สาย ECG Patient Cable
จํานวน 1 ชุด
5.2 Chest Electrode
จํานวน 1 ชุด
5.3 Limb Electrode
จํานวน 1 ชุด
5.4 Recording Paper แบบมวน
จํานวน 1 มวน
6.เงื่อนไขพิเศษ
6.1 รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
6.2 มีหนังสือแตงตั้งจากตัวแทนจําหนาย
-------------------------------(รายการที่ 16)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
โคมไฟสําหรับทําหัตถการทางสูตินารีเวชชนิดเคลื่อนที่ (27,000)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
......................................
1. ความตองการ
โคมไฟตรวจภายใน มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคการใชงาน
ใชใหแสงสวางในการสองตรวจในงานสูตินารีเวชและอื่นๆ
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ใชกับแรงดันไฟฟากระแสสลับ 220 โวลต 50 เฮิรตซ และสามารถรองรับแรงดันได 95–240V
3.2 ติดตั้งบนเสาลอเลื่อนมี 5 แฉกลอขนาด 2 นิ้ว
3.3 ความสูงของเสาโคมจากพื้นไมนอยกวา 90 cm. สวนแขนของโคมเปน Gooseneck มีความยาวไมนอยกวา 70 cm. สวนปลายแขนโคมเปนระบบขอตอทําใหการปรับทิศทางของโคมคลองตัว
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 แกนเสาและขา 5 แฉก ทําดวยสแตนเลส มีลอชนิดหมุนไดรอบทิศทาง
4.2 ตัวโคมไฟทําจาก Polycarbonate มีขนาดเสนรอบวงของหัวโคมไมนอยกวา 30 cm.
4.3 สามารถปรับโคมไฟไดทั้งแนวตั้ง และแนวนอน แกนโคมไฟเปนระบบขอตอทําใหการปรับ
ทิศทางของโคมคลองตัว โดยสามารถหันซาย-ขวา ไดในวงกวางและปรับขึ้นลงได
4.4 แหลงกําเนิดแสงเปนชนิด LED 3 หลอด โดยใชพลังงานต่ําเพียง 10 W. ทําใหแสงที่ออกมา
มีความรอนต่ํามาก
4.5 ใหกําลังสองสวางไมนอยกวา 30,000 ลักซ ที่ระยะ 0.5 เมตร
4.6 อายุการทํางานของหลอดไฟประมาณ 50,000 ชั่วโมง
4.7 มี Color Temperature ที่ 6,000  k
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 เปนผลิตภัณฑของประเทศไทย ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา หรือยุโรป
5.2 มีคูมีการใชงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ชุด
5.3 รับประกันคุณภาพจากการใชงานปกติ 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
5.4 มีหนังสือแตงตั้งจากตัวแทนจําหนาย
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-14(รายการที่ 17)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รถเข็นทําแผล (8,100)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
............................................
1. ความตองการ รถเข็นทําแผล มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคการใชงาน
ใชสําหรับบรรทุกอุปกรณในการทําแผลผูปวย
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม
3.2 มีลอสะดวกในการเคลื่อนยาย
3.3 มีชั้นสําหรับวางของใชตางๆ 2 ชั้น
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 โครงทําดวยเหล็กสแตนเลสมีพนื้ 2 ชั้น
4.2 ชั้นบนมีที่วางขวดน้ํายาประมาณ 7 ที่ มีที่วางกระปุกสําลีประมาณ 3 ที่
4.3 ชั้นลางมีลิ้นชัก 2 ชอง
4.4 มีราวสแตนเลสกั้นกันของหลน 3 ดาน ทั้ง 2 ชั้น
4.5 ติดลอขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว ทั้ง 4 ลอ
4.6 มีที่จับสําหรับเข็นเคลื่อนที่
4.7 ขนาดของตัวรถ กวาง  ยาว ไมนอยกวา 17  29 นิ้ว สูงไมนอยกวา 32 นิ้ว
4.8 อุปกรณประกอบตัวรถ
4.8.1 TRAY สเตนเลสพรอมฝาปด 1 ใบ
4.8.2 อางกลมสเตนเลส 1 ใบ
4.8.3 ถงสเตเลสพรอมฝาปด 1 ใบ
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 รับประกันคุณภาพจากการใชงานปกติ 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
---------------------------(รายการที่ 18)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รถเข็นถังออกซิเจนพรอมอุปกรณ (7,290)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
.............................................................

1. ความตองการ รถเข็นถังออกซิเจนพรอมอุปกรณ มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน ใชเข็นถังออกซิเจนพรอมอุปกรณในโรงพยาบาล
3. คุณลักษณะทั่วไป เปนชุดอุปกรณใหออกซิเจนที่ประกอบดวย
3.1 รถเข็นถังออกซิเจน
3.2 ถังออกซิเจนพรอมกาซ
3.3 ชุดอุปกรณ ไดแก ชุดลมแรงดันแกส ชุดปรับการไหลของแกส และชุดใหความชื้น
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 รถเข็นถังออกซิเจน
- ทําดวยเหล็กพนสี มีลอ 4 ลอ และมีสายรัดถังออกซิเจน
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-154.2 ถังออกซิเจนพรอมกาซ
- ถังขนาด G ความจุไมนอยกวา 6 ลูกบาศกฟุต พรอมฝาครบชุด ซึ่งมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ของกระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 1 ถัง
4.3 ชุดอุปกรณ
4.3.1 ชุดลดแรงดันแกส
-มีมาตรฐานวัดแรงดันกาซในถังไมนอยกวา 315 บรรยากาศ หรือ 4,600 ปอนด
ตอตารางนิ้ว
-สามารถลดแรงดันกาซเปน 60 ปอนดตอตารางนิ้ว โดยมีหัวตอเขาถังชนิดเกลียว
มาตรฐาน
4.3.2 ชุดปรับไหลของกาซ
- สามารถปรับไดไมนอยกวา 0 – 15 ลิตรตอนาที
4.3.3 ชุดใหความชื้น
- มีขีดบอกระดับน้ําขางกระบอก มองเห็นไดชัด
- ทําดวยวัสดุตกไมแตก
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 รับประกันคุณภาพจากการใชงานปกติ 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
--------------------------(รายการที่ 19)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รถเข็นผาเปอน (6,300)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
.........................................................

1. ความตองการ รถเข็นผาเปอ น มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน ใชสําหรับเข็นผาที่ใชแลวกับผูปวยหรือบุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาล
3. คุณสมบัติทั่วไป เปนรถเข็นผาเปอนชนิดเหล็กพนสี
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 โครงทําดวยเหล็ก ทาหรือเคลือบสี บุตาขายทั้ง 4 ดาน
4.2 พื้นปูดวยไมอัดที่มีความหนาไมนอยกวา 10 มม.
4.3 ขนาดกวาง  ยาว ไมนอยกวา 26  42 นิ้ว
4.4 ขอบบนของราวกั้นสูงจากพื้นรถไมนอยกวา 20 นิ้ว
4.5 มีลอยางขนาดเสนผาศูนยกลางไมต่ํากวา 8 นิ้ว จํานวน 3 ลอ
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 รับประกันคุณภาพจากการใชงานปกติ 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
--------------------------(รายการที่ 20)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
เครื่องมือขูดมดลูก(18,000)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
.........................................
1. ความตองการ ชุดเครื่องขูดมดลูกครบชุด มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน ใชขูดมดลูกในงานสูติ – นรีเวชกรรม
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-163. คุณสมบัติทั่วไป
ประกอบดวย
3.1 Uterine Curettage ชนิดงอได(Flexible) No. 0,00,1,2,3,4,5 มีทั้ง Sharp และ Blunt
อยางละ 1 ชุด
3.2 Uterine Sound
1 ตัว
3.3 Haegar Dillator Set มี 8 ตัว ตั้งแตขนาด¾ -17/18 mm.
3.4 Teneculum Forceps
1 ตัว
3.5 Uterine packing Forceps
1 ตัว
3.6 Vaginal retractor (anterior)
1 ตัว
3.7 Vaginal Specula (posterior)
1 ตัว
3.8 Sponge Holding Forceps
1 ตัว
3.9 Ovum Forceps
1 ตัว
3.10 ถวยน้ํายา (Iodine cup) สเตนเลส
2 ใบ
3.11 Bivalve Vaginal retractorขนาดกลาง 2 ตัว และขนาดเล็ก 1 ตัว
3.12 Stainless Instrument Tray ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว × 8 นิ้ว × 2 นิ้ว พรอมฝาปด 1 ชุด
4. เงื่อนไขเฉพาะ
4.1 รับประกันคุณภาพจากการใชงานปกติ 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
--------------------------รายการที่ 21
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
เครื่องมือผาตัดเล็ก (9,000)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
.......................................
1. ความตองการ ชุดเครื่องมือผาตัดเล็ก มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน ใชในงานผาตัดเล็กทั่วไป
3. คุณสมบัติทั่วไป
ประกอบดวย
3.1 Knife Handle No.3
1 ชิ้น
3.2 Knife Handle No.4
1 ชิ้น
3.3 Tooth Forceps 5 ½
2 ชิ้น
3.4 Non – tooth Forceps 5 ½
2 ชิ้น
3.5 Artery Forceps Str. 5 ½
6 ชิ้น
3.6 Artery Forceps Cvd. 5 ½
6 ชิ้น
3.7 Allis tissue forceps 6 นิ้ว
4 ชิ้น
3.8 Needle holder 6 นิ้ว
2 ชิ้น
3.9 Adson tooth forceps
2 ชิ้น
3.10 Adson non – tooth forceps
2 ชิ้น
3.11 Prove 6 นิ้ว
1 ชิ้น
3.12 Senn Retractor
2 ชิ้น
3.13 Sponge Holding Forceps 9 นิ้ว
3 ชิ้น
3.14 Mayo Scissor Cvd, 5 ½ นิ้ว
1 ชิ้น
3.15 Scissors S/B 5 นิ้ว
1 ชิ้น
-17-/…

-173.16 Metzenbaum Cvd 5 นิ้ว
1 ชิ้น
3.17 Towel clip 3”
6 ชิ้น
3.18 Mosquito Str. 5 นิ้ว
6 ชิ้น
3.19 Mosquito Cvd. 5 นิ้ว
6 ชิ้น
3.20 U.S. Army Retractor
2 ชิ้น
3.21 Pool suction
1 ชิ้น
4. เงื่อนไขเฉพาะ
4.1 รับประกันคุณภาพจากการใชงานปกติ 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
--------------------------(รายการที่ 22)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึก(283,500)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
...........................................
1. ความตองการเครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟา พรอมภาคควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ
2. วัตถุประสงค เพื่อชวยใหหัวใจของผูปวยที่เตนผิดปกติในภาวะฉุกเฉินกลับคืนภาวะปกติ
สามารถติดตามการทํางานของหัวใจควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 ตัวเครื่องประกอบดวยภาคกระตุกหัวใจทั้งแบบ Manual และ AED ภาคติดตามคลื่นไฟฟา
หัวใจภาคควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจแบบภายนอก และภาคพิมพผลขอมูล
3.2 สามารถเพิ่มวัดคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก ภาควัดความดันโลหิตแบบภายนอก
(ไมรุกล้ํา) และคลื่นไฟฟาหัวใจ 12 ลีด ภาควัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
เมื่อตองการในภายหลังได
3.3 ตัวเครื่องมีหูหิ้ว โดยอุปกรณนี้ตองออกแบบและผลิตโดยโรงงานเดียวกันกับเครื่องกระตุกหัวใจ
3.4 หนาจอมีความคมชัดสูง(High – resolution display) ขนาดไมนอยกวา 5.6 นิ้ว โดยวัดทาง
เสนทแยงมุม และสามารถแสดงขอมูลไดไมนอยกวาดังนี้ Heart rate, Lead/Pads, Alarm
On/off, AED Functions and Prompts, Defibrillator Test Function, Error
Corrections and Faults, Pacer Functions, Code Markres, Alarm Selection and
Limits, Delivered Energy
3.5 สามารถใชไฟฟากระแสสลับ และมีแบตเตอรี่ชนิด Sealed Acid ซึ่งสามารถใชงานได
ไมนอยกวา 2.5 ชั่วโมง หรือใชกระตุกหัวใจไดไมนอยกวา 35 ครั้งที่พลังงาน 200 จูลส
3.6 ไดรับมาตรฐาน FDA510K จากคณะกรรมการอาหารและยาแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
3.7 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทวีปยุโรป
4. คุณลักษณะทางเทคนิค
4.1 ภาคกระตุกหัวใจ มีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 รูปคลื่นกระแสไฟฟาในการกระตุกหัวใจเปนแบบ Rectilinear biphasic
4.1.2 สามารถเลือกพลังงานไดตงั้ แต 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,50,
75,100,120,150 และ 200 จูลส
4.1.3 เวลาในการชารจพลังงานไมมากกวา 7 วินาที โดยใชแบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็ม
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-184.1.4 มีระบบ Synchroniazed Mode
4.1.5 มีระบบ AED แนะนําใหทําการกระตุกหัวใจพรอมเสียงพูดตามขอความที่ปรากฏบนหนาจอ
โดยสามารถบอกคุณภาพของการกดหนาอกนวดหัวใจและเสียงเตือนใหกดหนาอกใหลึกขึ้นอีกหากการกดหนาอก
นวดหัวใจยังไมลึกพอ
4.2 ภาคติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG Monitoring) มีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 สามารถเลือกใชสาย ECG ไดทงั้ แบบ 3 หรือ 5 ลีด
4.2.2 มีระบบปองกันอันตรายจากการกระตุกหัวใจ (Fully defibrillator protected)
4.2.3 มีชวงของการตอบสนองสัญญาณในชวง 0.5-21 Hz (standard) และ 0.05-150 Hz
(diagnostic)
4.2.4 สามารถเลือกปรับความไวสัญญาณไดไมนอยกวา 5 ระดับ คือ 0,5,1,1,5,2 และ 3 cm/mV
4.2.5 สามารถแสดงอัตราการเตนของหัวใจตั้งแต 0 – 300 ครั้งตอนาที
4.3 ภาคควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ มีรายละเอียดดังนี้
4.3.1 รูปคลื่นสัญญาณเปนแบบ Rectilinear constant current
4.3.2 ความกวางของสัญญาณ 40 มิลลิวินาที
4.3.3 สามารถปรับกระแสไดในชวง 0 – 140 มิลลิแอมแปร
4.4 ภาคพิมพผลขอมูลมีรายละเอียดดังนี้
4.4.1 ความกวางของกระดาษไมนอยกวา 80 มิลลิเมตร
4.4.2 สามารถพิมพผลขอมูลไดทั้งแบบธรรมดา (manual) และแบบอัตโนมัติ (automatic)
5. อุปกรณประกอบการใชงาน
5.1 Patient Cable / Lead ECG
จํานวน 1 ชุด
5.2 Defib Pad
จํานวน 1 คู
5.3 ECG electrode
จํานวน 25 ชิ้น
5.4 Defib Gel
จํานวน 1 หลอด
6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 รับประกันคุณภาพสินคา 1 ป นับถัดจากสงมอบพัสดุครบถวน
6.2 มีหนังสือแตงตั้งจากตัวแทนจําหนาย
----------------------5. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
ระยะเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย
และครุภัณฑการแพทย
6.วงเงินในการจัดหา
จัดซื้อดวยเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร
การแพทย และครุภัณฑการแพทย จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 22 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 2,979,000.-บาท
(สองลานเกาแสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน)
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-187. หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
งานพัส ดุ กลุม งานบริห ารทั่วไป สํานั ก งานสาธารณสุขจัง หวัด ขอนแกน สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอ มูล
เพิ่ม เติม หรือขอเสนอแนะวิจ ารณห รือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัวไดที่
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.่ .25 มิถุนายน 2555.. ถึงวันที่...28 มิถุนายน 2555..
------------------------(ลงชื่อ)..ครรชิต เจิมจิตรผอง
(นายครรชิต เจิมจิตรผอง)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)...บุญยงค ลนเหลือ..
(นายบุญยงค ลนเหลือ)
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ

(ลงชื่อ)...ราเชล แสนกิจตะ..
(นายราเชล แสนกิจตะ)
นายชางเทคนิค ชํานาญงาน
กรรมการ

(ลงชื่อ)..สุมิตรชัย คําเขาแดง..
(นายสุมิตรชัย คําเขาแดง)
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
กรรมการ
(ลงชื่อ)..งามตา รัตนมาลี..
(นางงามตา รัตนมาลี)
เจาพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน
กรรมการและเลขานุการ

คิมหันต ยงรัตนกิจ
(นายคิมหันต ยงรัตนกิจ)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

ราง

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย และครุภัณฑการแพทย
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
---------------------จัง หวั ด ขอนแก น มีค วามประสงค ป ระกวดราคาซื้อ ครุ ภั ณฑ วิท ยาศาสตรก ารแพทย และครุภั ณ ฑ
การแพทย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) จัดซื้อดวยเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555 จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 22 รายการ คือ
ลําดับที่
รายการ
จํานวน หนวยนับ
ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย
1 เครื่องปนของเหลวใหตกตะกอน
4
เครื่อง
2
กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา
4
เครื่อง
ครุภัณฑการแพทย
3 เตียงตรวจโรค
8
เตียง
4 เตียงตรวจภายใน
4
เตียง
5 เตียงตรวจครรภ
4
เตียง
6 เตียงเฟาวเลอร
8
เตียง
7 เตียงทําคลอด
4
เตียง
8 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้น
8
เครื่อง
9 เครื่องมือตรวจตา หู
เครื่อง
4
10 เครื่องชั่งน้ําหนัก
8
เครื่อง
11 เครื่องมือชวยหายใจชนิดใชมือบีบ
เครื่อง
8
12 เครื่องชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับทารก
เครื่อง
4
13 เครื่องดูดเสมหะ
เครื่อง
4
14 เครื่องพนฝอยละอองน้ํา
4
เครื่อง
15 เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟา
4
เครื่อง
16 โคมไฟสําหรับทําหัตถการทางสูตินารีเวชชนิดเคลื่อนที่
4
โคม
17 รถเข็นทําแผล
4
คัน
18 รถเข็นถังออกซิเจนพรอมอุปกรณ
12
คัน
19 รถเข็นผาเปอน
4
คัน
20 เครื่องมือขูดมดลูก
เครื่อง
4
21 เครื่องมือผาตัดเล็ก
4
เครื่อง
22 เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึก
4
เครื่อง
จัดสรรใหแกโรงพยาบาลโคกโพธิ์ชัย, โรงพยาบาลโนนศิลา, โรงพยาบาลเวียงเกา และโรงพยาบาลหนองนาคํา
รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที…่ 5…/2555 ลงวันที…่ ………………………………
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-2ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผู ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป น
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการใหหนวยงาน
ของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา(ผูประสงคจะเสนอราคา) ไวใน
ขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติ ดังนี้
5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จ ะเขาเปนคูสัญ ญา(ผูป ระสงคจ ะเสนอราคา) กับ หนวยงานของรัฐซึ่ง ได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
ผูประสงคจะเสนอราคาตองขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง
หรือมอบอํานาจเปนหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่น เปนผูขอซื้อเอกสาร
กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่......................................ระหวางเวลา.13.30..
น. ถึงเวลา..14.30..น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

และจะแจงผลการคัดเลือกเบื้องตนใหผูเสนอราคาแตละรายทราบทางไปรษณียตอบรับ
กําหนดวันเสนอราคา(วันเคาะราคา) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ ......................................
เวลา.11.00.น. ถึง..11.30 น. ณ บริษัท ไทยออคชั่น จํากัด เลขที่ 25/2 หมูที่ 6 ถ.มะลิวัลย ตําบลบานเปด อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.-บาท
(หารอยบาทถวน) ไดที่งานพัสดุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ระหวางวันที…่ .........................................
ถึงวันที่.......................................หรือดูรายละเอียดไดที่ www.kkpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือ www.khonkaenpoc.com หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 4322 1125ตอ 131 ในวัน และเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่.............มิถุนายน พ.ศ.2555

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 5/2555
การซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย และครุภัณฑการแพทย
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ ……………...................
--------------------------------จังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ
วิทยาศาสตรการแพทย และครุภัณฑการแพทย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) จัดซื้อดวยเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 22 รายการ คือ
ลําดับที่
รายการ
จํานวน หนวยนับ
ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย
1 เครื่องปนของเหลวใหตกตะกอน
4
เครื่อง
2
กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา
4
เครื่อง
ครุภัณฑการแพทย
3 เตียงตรวจโรค
8
เตียง
4 เตียงตรวจภายใน
4
เตียง
5 เตียงตรวจครรภ
4
เตียง
6 เตียงเฟาวเลอร
8
เตียง
7 เตียงทําคลอด
4
เตียง
8 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้น
8
เครื่อง
9 เครื่องมือตรวจตา หู
เครื่อง
4
10 เครื่องชั่งน้ําหนัก
8
เครื่อง
11 เครื่องมือชวยหายใจชนิดใชมือบีบ
เครื่อง
8
12 เครื่องชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับทารก
เครื่อง
4
13 เครื่องดูดเสมหะ
เครื่อง
4
14 เครื่องพนฝอยละอองน้ํา
4
เครื่อง
15 เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟา
4
เครื่อง
16 โคมไฟสําหรับทําหัตถการทางสูตินารีเวชชนิดเคลื่อนที่
4
โคม
17 รถเข็นทําแผล
4
คัน
18 รถเข็นถังออกซิเจนพรอมอุปกรณ
12
คัน
19 รถเข็นผาเปอน
4
คัน
20 เครื่องมือขูดมดลูก
เครื่อง
4
21 เครื่องมือผาตัดเล็ก
4
เครื่อง
22 เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครือ่ งบันทึก
4
เครื่อง
จัดสรรใหแกโรงพยาบาลโคกโพธิ์ชัย, โรงพยาบาลโนนศิลา, โรงพยาบาลเวียงเกา และโรงพยาบาลหนองนาคํา
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
-2-/…

-21.2 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 หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนร วมกันกับ ผูประสงคจ ะเสนอราคา รายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.6
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เปนคูสัญ ญากับ หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการให
หนวยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา(ผูประสงคจะเสนอราคา) ไวในขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติ ดังนี้
2.5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา(ผูประสงคจะเสนอราคา) กับหนวยงานของรัฐซึ่งได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
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-3(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิต-ิ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผถู ือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกใหไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคาฯ ตามประกาศนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 1.1
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา(ถามี)
(3)หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคา
ใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันยืนราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และ
จะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน …120… วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย ณ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ชัย, โรงพยาบาลโนนศิลา, โรงพยาบาลเวียงเกา และโรงพยาบาล
หนองนาคํา ที่ไดรับจัดสรร
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย และครุภัณฑการแพทย ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารส วนที่ 2
เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ
ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก
-4-/…

-4ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาให คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน - รายการขางตน เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไมรับผิดชอบในความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว จังหวัดจะคืนใหแกผูประสงคจะเสนอราคา
4.6 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่
จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา ตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 5/2555 ลงวันที่........................................................
ในวั น ที่ ……….………………………….ระหว า งเวลา…13.30..น. ถึ ง …14.30..น. ณ ห อ งประชุ ม ชั้ น 2 สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผู ประสงคจะเสนอราคากับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตล ะรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียล งทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส วา
มีผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป นธรรม
ตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการ
เปนผูมีสิทธิเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องต น เพราะเหตุเ ปนผูประสงคจ ะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน
3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ
ใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาว า กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส ประสบ
ขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จ ภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ
กอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นว ากระบวนการเสนอราคาจะไม แล วเสร็จไดโ ดยง ายหรือขอขัดของไม อาจแก ไขได ประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตน
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ เพื่อให
การประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
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-54.8 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตอง
เริ่มตนที่ 2,979,000.-บาท (สองลานเกาแสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเสนอราคา ในวันที.่ ......................................ตั้งแตเวลา...............น.
เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา(บก.005) ใหทราบตอไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน
148,950.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเการอยหาสิบบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการ
ค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (มีผลตั้งแตวันที่
.......................................... ถึงวันที่..........................................) รวม.......................วัน โดยหลักประกันใหใชอยาง
หนึ่งอยางใด 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 จังหวัดจะคืนใหผปู ระสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได พิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
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-66. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
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 ในบัญชี ผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตั ด สิ น การประกวดราคาซื้ อ ด  ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ ในการทํ า สั ญ ญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และ
ลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชือ่
ไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิต-ิ บุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เปนตน
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ
วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว
และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบ
สิ่งของได ครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ จังหวัดอาจจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.4 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการ ของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
ตามข อ 7.1 ผู ชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็ ก ทรอนิก สจ ะตองทําสัญ ญาซื้อขาย ตามแบบสัญ ญาดัง ระบุใน
ขอ 1.4 หรือในกรณีที่หนวยงานระดับจังหวัดที่ รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหผูชนะการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทําสัญญากับหนวยงานระดับจังหวัดเจาของงบประมาณแตละ
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-7หนวยงานโดยตรงกับหนวยงาน ภายใน......7….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ......5.....ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัด
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(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
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คสู ัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ…0.20…….ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลา ดังนี้
รายการ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย
เครื่องปนของเหลวใหตกตะกอน
กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา
ครุภัณฑการแพทย
เตียงตรวจโรค
เตียงตรวจภายใน
เตียงตรวจครรภ
เตียงเฟาวเลอร
เตียงทําคลอด
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้น
เครื่องมือตรวจตา หู
เครื่องชั่งน้ําหนัก
เครื่องมือชวยหายใจชนิดใชมือบีบ
เครื่องชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับทารก
เครื่องดูดเสมหะ
เครื่องพนฝอยละอองน้ํา
เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟา
โคมไฟสําหรับทําหัตถการทางสูตินารีเวชชนิดเคลื่อนที่
รถเข็นทําแผล

จํานวน หนวย ระยะเวลา
นับ รับประกัน

หมายเหตุ

4
4

เครื่อง
เครื่อง

1 ป
1 ป

นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน

8
4
4
8
4
8
4
8
8
4
4
4
4
4
4

เตียง
เตียง
เตียง
เตียง
เตียง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
โคม
คัน

1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป

นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
-8-/...

รายการ
ลําดับที่
18 รถเข็นถังออกซิเจนพรอมอุปกรณ
19 รถเข็นผาเปอน
20 เครื่องมือขูดมดลูก
21 เครื่องมือผาตัดเล็ก
22 เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึก

-8จํานวน หนวย ระยะเวลา
หมายเหตุ
นับ รับประกัน
12
คัน
1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
4
คัน
1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
เครื่อง
1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
4
4
เครื่อง
1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
4
เครื่อง
1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน

โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน..15..วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
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.2555
และจะลงนามในสัญ ญาไดก็ตอเมื่อไดรับ การจัดสรรเงินงบประมาณ พ.ศ.2555 จากสํานัก งานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแลวเทานั้น
- การจายเงิน ผูเสนอราคาไดจะตองสงมอบพัสดุใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกตองครบถวน
ตามสัญญากอนแลวเทานั้น และไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแลวเทานั้น
11.2 เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้น ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่ง ของที่ซื้อขายดังกล าวเข ามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแต จะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของ ลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี
11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอจังหวัดฯ
แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.8 (4) (5) (6) และ (7)มิฉะนั้น จังหวัด
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-9จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
อื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 จังหวัดมีสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเป นไปตามความเห็น ของ
สํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
จังหวัดขอนแกน
วันที่..........เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555

หมายเหตุ
1. ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ
เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
2. ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให
เปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
3. การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ 5 ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน 2 ชวงเวลาติดตอกัน คือ
ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับ
ตอเนื่องกันในชวงทีส่ อง 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

