(ราง)
รางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR) ครั้งที2่
โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถพยาบาลพรอมอุปกรณ พรอมเครื่องชวยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
-------------------------1. ความเปนมา

จังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดรับจัดสรรเงินงบคาเสื่อมในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง) เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
จํานวน 1 รายการ คือ
1. รถพยาบาลพรอมอุปกรณ พรอมเครื่องชวยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ
จํานวน 4 คัน ๆ ละ 1,800,000.-บาท รวมเปนเงิน 7,200,000.-บาท
รวม 1 รายการ เปนเงิน 7,200,000.-บาท (เจ็ดลานสองแสนบาทถวน) จัดสรรใหแกโรงพยาบาลแวงนอย,โรงพยาบาล
สิรินธร จังหวัดขอนแกน, โรงพยาบาลหนองสองหอง และโรงพยาบาลชุมแพ จัดสรรแหงละ 1 คัน
2. วัตถุประสงค
เพื่อใชประโยชน ในทางราชการ ออกปฏิบัติการชวยชีวิต ณ จุดเกิดเหตุกอนถึงโรงพยาบาลในผูปวย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยบุคลากรที่เหมาะสม อาทิ แพทย พยาบาล เวชกรฉุกเฉิน และใชขนสงผูปวยใน ภาวะวิกฤติ
และฉุกเฉิน และสงตอผูปว ยหนักในกรณีตองสงตอไปรักษายังโรงพยาบาลจังหวัด
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชือ่ ผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการหรือ หาม
ติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับจังหวัด
3.3 ผูเสนอราคาตองไมเปน ผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู เสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน ผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซื้อดว ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
จังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาใชรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รายการ รถพยาบาลพรอมอุปกรณ พรอมเครื่องชวยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จํานวน 4 คัน ดังนี้
1.ความตองการ รถพยาบาลพรอมอุปกรณ พรอมเครื่องชวยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ มีคุณสมบัติตาม
ขอกําหนด
2.วัตถุประสงค ใชในการออกปฏิบัติการชวยชีวิตกอนถึงโรงพยาบาลในผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยบุคลากร
ที่เหมาะสม อาทิ แพทย พยาบาล เวชกรรมฉุกเฉิน และใชขนสงผูปวยใน ภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน
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-23.ความตองการจําเพาะ
3.1 รถพยาบาลที่สามารถทําความสะอาดสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3.2 สามารถใหการดูแลและรักษาผูปวยในระดับAdvanced Life Support และ Basic Trauma Life Support ได
3.3 สามารถดูแลผูปวยในระหวางสงตอซึ่งจําเปนตองใชเครื่องชวยหายใจได
3.4 อุปกรณการแพทยที่สําคัญทุกชิ้นสามารถนําออกไปดูแลรักษาผูปวยนอกรถพยาบาลไดอยางสะดวก
3.5 มีเครื่องมือสื่อสารในเครือขาย VHF โดยใชความถี่หลักของกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงกลาโหม
3.6 มีตัวอักษร สัญญลักษณที่มองเห็นไดงาย สะทอนแสงและมีสัญญาณไฟและเสียงที่สมบูรณ สามารถใหความ
มั่นใจและสรางความปลอดภัยใหแกผูปฏิบัติ
4.คุณลักษณะของรถพยาบาล แบงออกเปน 2 หมวด ดังนี้คือ
หมวด (ก) คุณลักษณะของรถยนต
หมวด (ข) คุณลักษณะของครุภัณฑการแพทย
หมวด(ก)
คุณลักษณะของรถยนต มีรายละเอียดดังนี้
1. คุณลักษณะทั่วไป
1.1 เปนรถยนตตูสีขาว ตามมาตรฐานจากโรงงานผูผลิต (ไมรวมถึงรายการที่กําหนดไวในคุณลักษณะเพิ่มเติม)
ความสูงจากพื้นถนนถึงหลังคาไมต่ํากวา 2,280 มิลลิเมตร สภาพใหม ไมเคยใชงานมากอน, มีตัวรถและ
เครื่องยนตจากผูผลิตเดียวกัน
1.2 หองพยาบาลสามารถบรรทุกผูปวยและผูโดยสารอื่นไดอีก 6 ที่ ทุกที่มีเข็มขัดนิรภัย
1.3 กระจกเปนแบบนิรภัยทั้งหมด ติดฟลมกรองแสงชนิดมาตรฐาน แบบสามารถปองกันรังสีUVไดไมนอย
กวา 60 % ขางหนา 2 ขาง ดานคนขับความทึบแสงไมนอยกวา 60 % ยกเวนกระจกบังลมดานหนาติดความ
ทึบแสง 40% เต็มพื้นที่ ดานหองพยาบาลมีความทึบแสงไมนอยกวา 80 %
1.4 ในหองคนขับและหองพยาบาล ติดตั้งระบบปรับอากาศ แยกควบคุมแอรทั้งสองหอง
1.5 ในหองคนขับติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ AM/FM และ CD+MP3 พรอมลําโพง
1.6 มีแผนบังแสงแดดกระจกดานหนาซาย ขวา ขางละ 1 อัน
1.7 หองคนขับมีประตูปด-เปดทั้งดานซายและดานขวา มีกุญแจล็อคได และมีผนังกัน้ แยกชวงหนาคนขับ
ออกจากชวงหลังซึ่งจัดเปนหองพยาบาล ตรงกลางผนังกั้นมีประตูปดเปดหองทั้งสองเขาถึงกัน สามารถลอคจากดาน
คนขับและเปดไดทั้งสองดาน สวนบนประตูมีชองกระจกหรืออคิลลิกบานเลื่อนสองบาน
1.8 มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกําหนดแถวยาวแบบหมุนติดตั้งดานหนารถเหนือคนขับ และชนิด
ไฟกระพริบแบบแฟลชติดตั้งดานหลังสุดบนหลังคารถ
1.8.1 เปนไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว ประกอบดวยดวงไฟฮาโลเจนขนาดไมต่ํากวา 55 วัตต จํานวนไมนอย
กวา 4 ดวง ดานซาย-ขวา วางโคมไฟขางละ 2 ชุด แตละชุดมีจานโคงชวยเพิ่มการกระจายแสง ให
ความเขมของแสงตามมาตรฐานSAE หรือ EMC
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-31.8.2 ฝาเลนสครอบดวงไฟทําดวยวัสดุโพลีคารบอรเนตหรือ Lexan ขนาดของแผงไฟ (ไมรวมขาติดตั้ง)
ยาวไมนอยกวา 45 นิ้ว
1.8.3 หลอดและจานสะทอนแตละชุดมีมอเตอรขับเฟองโดยอิสระ เมื่อมอเตอรตัวใด ตัวหนึ่งชํารุด ไฟ
ดวงอื่นก็ยังทํางานไดตามปกติ
1.8.4 เปนผลิตภัณฑประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในทวีปยุโรป
1.9 บนหลังคากึ่งกลางสวนทายติดตั้งโคมไฟกระพริบแบบแฟลชสีน้ําเงิน ชนิดหลอด XENON แบบดวงเดี่ยว
จํานวน 1 โคม เปนผลิตภัณฑประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทวีปยุโรป
1.10
เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพงขนาด 100 วัตต ใชกับไฟฟากระแสตรง 12 โวลท จํานวน 1 เครื่อง
ติดตั้งอยูในหองคนขับประกอบไปดวย
1.10.1 มีปุมหมุนเปด – ปด และเพิ่ม-ลดเสียง ไมโครโฟน และ ไซเรน
1.10.2 มีไมโครโฟน มีสวิทซสําหรับควบคุมการพูด (Push to Talk) สายไมโครโฟนเปนแบบ Coiled
Tubing เมื่อกดพูดจะตัดเสียงไซเรนอัตโนมัติ พรอมที่ยึดไมโครโฟน
1.10.3 เลือกปรับเสียงไซเรน ใหความแตกตางของเสียงไดไมนอยกวา 3 เสียง ที่ไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
1.10.4 มีปุมปรับเลือกเสียงฉุกเฉินแบบชั่วคราวสามารถประกาศไดทันทีที่ตองการและเสียงดังกลาว
สามารถปรับแทรกเขาไประหวางเสียงไซเรน
1.10.5 ลําโพงขนาดไมนอยกวา 100 วัตต โดยติดตั้งตามความเหมาะสมกับลักษณะรถจํานวน 1 ตัว
1.10.6 เปนผลิตภัณฑประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป
1.11
มีเครื่องประจุไฟแบตเตอรี่อัตโนมัติ (Battery Charger) ติดตั้งในหองคนขับ 1 เครื่อง
1.11.1 เปนเครื่องประจุไฟที่สามารถตอกับปลั๊กเสียบประจํารถทิ้งไวไดตลอดเวลา เพื่อความสะดวก
ชวยรักษาระดับไฟในแบตเตอรี่ใหเต็มพรอมใชงานตลอดเวลายืดอายุแบตเตอรี่ โดยการวัด
ปริมาณไฟในแบตเตอรี่แลวจายประจุใหเหมาะสมไดโดยอัตโนมัติ
1.11.2 สามารถประจุแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว – กรด ทุกแบบ ทุกขนาด ตั้งแต 1.5 – 120 Ah.
1.11.3 รับแรงดันไฟฟาไดระหวาง 220 – 240 VAC
1.11.4 มีปุมกดเลือกจายแรงดันไฟฟาใหเหมาะสมกับชนิดของรถ รวมทั้งขนาดและสภาวะแบตเตอรี่
นั้น ๆ โดยอัตโนมัติ
1.11.5 มีระบบตัดการทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อลัดวงจร ตอสายผิดขั้ว และเมื่ออุณหภูมิเครื่องประจุรอน
จัด พรอมทั้งลดอัตราประจุลงอัตโนมัติเมื่อประจุในสภาวะอากาศรอน
1.12 หองพยาบาลดานซายมีประตูปด – เปด เปนชนิดบานเลื่อนและดานหลังมีประตูปด – เปดยกขึ้น-ลง
สําหรับยกเตียงผูปวยเขา – ออกจากรถพยาบาลได และประตูทั้งสองบานมีกุญแจล็อค
1.13 ตั้งพัดลมไฟฟาหรือเครื่องระบายอากาศ ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
สวิทซปด – เปด อยูในชุดควบคุมเดียวกันที่แผงทั้งหมด ติดตั้งดานบนของหองพยาบาล รอยตอจะตอง
เชื่อมดวยวัสดุถาวรกันน้ําอยางดี
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1.14

1.15

1.16
1.17
1.18
1.19

1.20

1.21
1.22

1.23
1.24

-4ดานหลังคนขับออกแบบใหมีเกาอี้นั่งเดี่ยว 2 ที่นั่ง หันหนาไปทางดานทายรถ โดยตัวที่อยูติดประตูขางยึด
ตรึงอยูกับที่สามารถยกเบาะขึ้น สวนอีกตัวสามารถเลื่อน สไลดออกมาทางดานหัวเปลเพื่อดูแลผูปวยและ
เลื่อนสไลดเขาเก็บได เพื่อความสะดวกสําหรับพื้นที่ทํางานในสภาพปกติ
ดานใตที่นั่งทั้งสองในขอ 1.14 มีทอเก็บออกซิเจนขนาดใหญ G จํานวน 2 ทอ วางอยูบน ที่รองรับแบบมี
ลูกปนเลื่อนเพื่อความสะดวกในการนําถังออกซิเจนเขาและออกจากรถพรอมอุปกรณจับยึดถังออกซิเจนอยาง
แนนหนา
ตามขอ 1.15 ทอออกซิเจนทั้งสองเชื่อมตอดวยระบบ Pipe Line ครบชุด แบบตอคูทั้งสองทอตอเชื่อมกันและ
กันไดดวยทอทนแรงดัน (ตามรายละเอียดหมวด ข ครุภัณฑการแพทยขอ 1.12)
ดานหลังคนขับ ถัดจากเกาอี้ในขอ 1.14 ติดตั้งตูเก็บเวชภัณฑแบบ 3 ชั้น พรอมฝาปดชนิดใส สวนดานลาง
ออกแบบเปนตูและมีชองเก็บของ
เพดานรถทําที่แขวนตัว พรอมเข็มขัดคลองตัว สามารถรับน้ําหนักไดไมนอยกวา80 กิโลกรัม เพือ่ สําหรับ
เจาหนาที่ทํา CPR เปนแบบหลุมฝงอยูในเพดาน
เพดานดานใน มีที่แขวนภาชนะใสน้ําเกลือหรือเลือดแบบกลองเปดฝงอยูในเพดานซึ่งทําดวยอลูมิเนียมหลอ
หรือไฟเบอรกลาส เมื่อไมไดใชงานจะไมมีสวนหนึ่งสวนใดยื่นออกมาจากเพดาน เมื่อดึงออกมาใชงานจะ
สามารถแขวนภาชนะพรอมกันได 2 ที่ และมีที่รัดภาชนะทั้งสองแบบปรับขนาดได
ถัดจากตูเก็บเวชภัณฑในขอ 1.17 มีคอนโซลยาวจนสุดตัวรถโดยเหลือที่เพียงพอที่วางเกาอี้เคลื่อนยายผูปวย
เปนแบบเฟอรนิเจอร Built – In ทําดวยไฟเบอรกลาสสําหรับใสเครื่องมือแพทยติดตั้งอยางแข็งแรงใชงานได
สะดวก โดยออกแบบเพื่อรองรับและยึดตัวอุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉินทั้งหมด สวนดานลางออกแบบเปนกลองไวเก็บ
เวชภัณฑ
ดานบนเหนือจากคอนโซลในขอ 1.20 ขนานไปกับตัวรถ ออกแบบมีตูเก็บเวชภัณฑพรอมประตูแบบบานเลื่อนสลับ
ขนาดไมนอยกวา 100 ซม.
มีชุดแปลงไฟฟาจากไฟฟากระแสตรง 12 V. เปนไฟฟากระแสสลับ 220 V. 50 Hz. ขนาดไมต่ํากวา 500 วัตต
จํานวน 1 ชุด พรอมปลั๊กไฟฟา 220 V. จํานวนไมนอยกวา 2 จุด และมีปลั๊กไฟฟาแบบที่จุดบุหรี่ 12 V. 1 จุด
และมีชุดสายพวงตอแบบมวนสําหรับใชไฟ 220 V. มีความยาวไมนอยกวา 20 เมตร พรอมเตาเสียบแบบมีสาย
ดินในตัวจํานวนไมนอยกวา 4 ชอง
มีสวิทซตัดไฟฟา (Cut-Out) หองพยาบาล อยูในหองคนขับเพื่อปองกันการเปดไฟทิ้งไวโดยไมตั้งใจ
หองพยาบาล
1.24.1 ผนังและฝาเพดาน รวมทั้งคอนโซลภายในหองพยาบาล ทําดวย ไฟเบอรกลาส (GRP หรือ FRP )
เคลือบผิวดวย Gel coat สีขาว
1.24.2 คอนโซลภายในหองพยาบาล หลอเปนชิ้นเดียวกับผนังหรือประกอบดวยวัสดุเชนเดิม (ไฟเบอร
กลาส GRP) แตประกอบกันโดยไมมีรอยตอโดยมีมุมหรือขอบโคงมนทั้งหมด มีไฟแสงสวางแบบ
ทรงยาว ขนาด ไมนอยกวา13 วัตต ติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม จํานวนรวมไมต่ํากวา 4 ชุด แยกสวิทซ
ปด – เปด ได
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-51.24.3

พื้นหองพยาบาลทําดวยไฟเบอรกลาส (GRP หรือ FRP) มีแกน (Core) เปน PVC form หรือ
Polypropylene เปนวัสดุที่ไดรับรองมาตรฐาน ขนาดหนาไมนอยกวา 1 ซม.

1.25 มีชุดเกาอี้มานั่งเดี่ยวแบบเบาะนั่งและพนักพิงเปนแบบเบาะสองหนา สามารถปรับเบาะนั่งกางออกไป
ดานหนา และปลอยพนักพิงลงมาแทนที่ได พรอมเกาอี้มานั่งยาวแบบเบาะเปดขึ้นได โดยใตเบาะเกาอี้มา
นั่งยาวสามารถเก็บของได และมีพนักพิงยึดตายอยูที่ ในกรณีฉุกเฉิน เกาอี้ทั้งสองสามารถปรับเปนที่นอน
ของผูปวยไดอีก 1 คน พรอมสายรัดตัวผูปว ย
1.26 มีชุดฐานสําหรับล็อคเตียงแบบเอียงรับเตียงเมื่อเข็นขึ้น – ลง จากดานทายรถ โดยมีรางคูทําดวยแสตนเลสข
นาดหนา 2 มิลลิเมตร และดานหนาชุดฐานปูทับดวยแผน สแตนเลสหนาไมนอยกวา 1 มิลลิเมตร พรอมตัว
ล็อคอัตโนมัติ สําหรับยึดเตียงเมื่อเข็นเตียงขึ้นและดานทายของชุดฐานเปนประตูปด – เปด ใหญและกวาง
พอสําหรับเก็บ Spinal Board ได
1.27 บนหลังคารถดานซาย-ขวา บริเวณสวนหนาและทายสุดของรถ (สวนรางน้ํา) ติดตั้งโคมสปอรตไลดชนิด
หลอดฮาโลเจน ขนาดไมนอยกวา 55 วัตต สามารถกมเงยและหมุนซาย-ขวาได และภายในหองพยาบาล
สวนทายสุดดานบนติดตั้งโคมไฟสปอรตไลทชนิดปรับเอียงขึ้น –ลงได ขนาดไมนอยกวา 55 วัตต โดย
ทั้งหมดมี
สวิทตควบคุมชนิด 2 ทาง สามารถควบคุมการเปด – ปด ไดจากหองคนขับและสวนทายของหองพยาบาล
2. คุณลักษณะทางเทคนิค
2.1 ระบบเครื่องยนตเปนเครื่องยนตดีเซลแบบคอมมอนเรล 4 สูบ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,450 ซีซี
2.2 ระบบสงกําลัง
2.2.1 ครัทช เปนแบบครัทชแหงแผนเดียว ควบคุมการทํางานดวยไฮดรอลิค
2.3.2 เกียร เปนแบบเกียรกระปุก ประกอบดวยเกียรเดินหนา 5 เกียรและถอยหลัง 1 เกียร
2.3 ระบบกันสะเทือน ลอหนาเปนแบบปกนกคู และทอรชั่นบารสปริงพรอมเหล็กกันโคลง
ลอหลังเปนแบบแหนบซอนและโชคอัพชวย หรือคอยลสปริง
2.4 ระบบพวงมาลัยขับดานขวาแรคแอนดพีเนี่ยน พรอมพาวเวอรชวยผอนแรง
2.5 ระบบหามลอ ดิสเบรกลอหนา ดรัมเบรกลอหลัง พรอมระบบ ABS
2.6 ระบบไฟฟาใชแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท 100 แอมแปร พรอมทั้งอุปกรณและโคมไฟฟาประจํารถ
ครบถวน
2.7 ลอแมกซและยางเปนขนาดมาตรฐานจากโรงงานผูผลิต
2.8 ความยาวชวงลอหนา-หลัง ไมนอยกวา 3,100 มิลลิเมตร
2.9 ความยาวของหองพยาบาลทั้งหมด (สวนหลังหองคนขับ) ไมนอยกวา 3,000 มิลลิเมตร โดยมีหลักฐาน
รับรองจากโรงงานผูผลิตรถยนตและนํามาแสดงในวันยื่นเอกสาร
3. อุปกรณและครุภัณฑประจํารถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง
3.1 ครุภัณฑและเครื่องมือประจํารถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง
3.1.1 ยางอะไหลพรอมกระทะลอแมกซ ตามขนาดมาตรฐาน
1 ชุด
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-63.1.2 แมแรงยกรถพรอมดามแบบมาตรฐานประจํารถของผูผลิต
1 ชุด
3.1.3 ประแจถอดลอ
1 อัน
3.1.4 เครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานผูผลิตอยางนอยประกอบดวย
3.1.4.1 ประแจปากตาย (6ตัว)
1 ชุด
3.1.4.2 ประแจแหวน (6 ตัว)
1 ชุด
3.1.4.3 ประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว
1 อัน
3.1.4.4 ไขควงขนาด 6 นิ้ว ทั้งปากแบนและปากแฉก
1 ชุด
3.1.4.5 คีมธรรม ดา
1 อัน
3.1.4.6 คีมล็อค 10 นิ้ว
1 อัน
3.1.4.7 ซองหรือกลองเก็บเครื่องมือขางตน
1 ใบ
3.1.4.8 โคมไฟสปอรตไลทพรอมสายและปลั๊กเสียบ
1 ชุด
3.1.5 เครื่องดับเพลิงน้ํายาเหลวระเหยชนิดไมมีสาร CFC
1 ชุด
ขนาดไมนอยกวา 5 ปอนดพรอมติดตั้ง
3.1.6 เครื่องหมายฉุกเฉินสะทอนแสงรูปสามเหลี่ยม ชนิดถอดตั้งได
1 ชุด
3.1.7 ตองติดสติกเกอร
3.1.7.1 ตามมาตรฐานสากล และสติ๊กเกอรลายคาด 1 ชุด สีแดงสลับแบบสะทอนแสง
ที่ภายนอกตัวรถ
3.1.7.2 แสดงชื่อ สัญลักษณ หนวยงานและหนวยงานตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือ
ผูจัดซื้อกําหนด
3.1.8 เข็มขัดนิรภัยประจําที่นั่งคนขับและที่นั่งขางคนตอนหนา 3 ชุด
3.1.9 อุปกรณทั้งหมดนอกเหนือจากทีก่ ําหนดไวใหเปนไปตามรูปแบบ (Catalog) และ
มาตรฐานของผูผลิต
3.2 วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสง 25 วัตต มีคุณลักษณะดังนี้
3.2.1 เปนเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งในรถยนต
3.2.2 เปนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชงานไดดี ในยานความถี่ 148 MHz ถึง 174 MHz หรือกวางกวา
สามารถใชงานไดทั้งระบบ Simplex และ Semi Duplex
3.2.3 ใชกับไฟฟากระแสตรงไมต่ํากวา 12 Volts จาก Battery
3.2.4 มีชองความถี่ในการใชงานไมนอยกวา 40 ชอง
3.2.5 RF Input / Output Impedance = 50 Ohm เสถียรภาพทางความถี(่ Frequency Stability) +5
PPM หรือนอยกวา
3.2.6 มีวงจร QT/DQT 2 Tone signaling หรือ วงจร CTCSS (Continuous Tone Control
Squelch System) ควบคุมการทํางานของเครื่องวิทยุคมนาคม
3.2.7 ตองมีวงจร Reverse Polarity Protection เพื่อปองกันวิทยุคมนาคมเสียหาย เนื่องจากการ
สลับขั้วแบตเตอรี่
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-73.2.8 เปนผลิตภัณฑ ประเทศ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในทวีปยุโรปหรือประเทศ ญี่ปุน
3.2.9 ภาคเครื่องสง
3.2.9.1 มีกําลังสงออกอากาศ (RF Power Output) ไมนอยกวา 25 วัตต
3.2.9.2 มีคา Deviation = ± 5 kHz
3.2.10 ภาครับ
3.2.9.1 มีคา Sensitivity -4 dB V หรือดีกวา
3.2.9.2 มีคา Spurious และ Image Rejection 75 dB หรือดีกวา
3.2.9.3 มีคา Inter – modulation 67 dB หรือดีกวา
3.2.9.4 Audio Output ไมนอยกวา 4 วัตต
3.2.11 สายอากาศ
3.2.11.1เปนสายอากาศแบบรอบตัวเอง ชนิดสแตนเลส ทนทานตอสภาพดินฟาอากาศและ
แรงกระแทก
3.2.11.2 มี GAIN ไมนอยกวา 4 dB
3.2.11.3มี INPUT IMPEDANCE 50 Ohm
3.2.11.4มีคา VSWR < 1.5 : 1
3.2.11.5ติดตั้งเสาอากาศที่บริเวณกันชนหลัง รถพรอมดวยชุด Ground Plane ตลอดจนสายนํา
สัญญาณ และอุปกรณติดตั้งครบชุด
3.2.12 อุปกรณครบชุด
3.2.12.1 ไมโครโฟน จํานวน 1 ชุด แบบแขวนพรอมสายและขอตอ
3.2.12.2 สายอากาศที่มีคุณลักษณะตามขอ 3.2.11 จํานวน 1 ชุด
3.2.12.3 หนังสือคูมือการใชเครื่องวิทยุคมนาคมเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด
3.2.12.4 หนังสือคูมือตรวจซอม แสดงหลักการทํางานของเครื่อง แสดงชิ้นสวนและลาย
แผน
พิมพ ซึ่งมีสัญลักษณหรือรูปและหมายเลขกํากับชิ้นสวน มีวงจร และมีวิธีการปรับจูน
เครื่อง เปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด
3.2.13 เงื่อนไข
3.2.13.1 ผูเสนอราคาจะตองรับประกันคุณภาพของสินคาในทุกกรณี ที่เกิดจากการใชงาน
ตามปกติ เปนเวลา 1 ป
3.2.13.2 ผูเสนอราคารับรองวามีอะไหลของเครื่องวิทยุคมนาคม และอุปกรณ และไม
ผูกพันจะตองซื้อจากผูขาย
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-8หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑการแพทย และเงื่อนไขเฉพาะ
1. ครุภัณฑการแพทย
1.1 เตียงนอนสําหรับผูปวยแบบมีลอ เข็น 1 เตียง มีรายละเอียดดังนี้
1.1.1 ตัวเตียงและโครงทําจากโลหะอลูมินั่ม อัลลอยด มีความแข็งแรงสามารถนวดหัวใจไดทันที
โดยไมตองใชแผนกระดานรองหลัง
1.1.2 แผนรองตัวผูปวยทําจาก อลูมินั่มอัลลอยด อยางดี
1.1.3 พนักพิงหลังเปนระบบโชคอัพ ชวยยกตัวผูปวยขึ้น– ลงสามารถปรับระดับได ไมต่ํากวา
70 องศา
1.1.4 การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเปนรถเข็นสามารถทําไดสะดวกโดยเจาหนาที่คนเดียว
1.1.5 สามารถเข็นขึ้นรถพยาบาลไดงายโดยเจาหนาที่คนเดียว ขาเตียงคูหนาและคูหลังมีดามจับ
บังคับลอใหพับไปกับฐานเตียงและเมื่อดึงเตียงลงจากรถลอคูห ลังและลอคูหนาจะกางออก
เองโดยอัตโนมัติ (Automatic Loading Stretchers)
1.1.6 มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียงสามารถพับไดสะดวกตามลักษณะของเตียงและ
ถอดลางทําความสะอาดได พรอมสายรัดผูปวยอยางนอย 2 เสน
1.1.7 น้ําหนักเตียงไมรวมอุปกรณประกอบไมเกิน 34 กิโลกรัม สามารถรับน้ําหนักผูปวยไดไมต่ํา
กวา 290 กิโลกรัม
1.1.8 มีที่เสียบเสาน้ําเกลือทั้งดานซายและดานขวา พรอมเสาน้ําเกลือจํานวน1เสาสามารถปรับ
ระดับสูงต่ําได และยึดติดกับโครงเตียงไดอยางมั่นคง
1.1.9 เปนผลิตภัณฑของประเทศไทยจากผูผลิตที่ไดรับการรับรองคุณภาพ จากสํานักมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ที่กระทรวงอุตสาหกรรมใหการ
รับรองระบบงานแลว เชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือหนวยงานอื่นๆ ที่
กระทรวงอุตสาหกรรมใหการรับรองระบบงานแลว
1.2 ชุดล็อคศีรษะกับแผนกระดานรองหลังผูปวย (Head Immobilizer) มีรายละเอียด ดังนี้
1.2.1 สามารถใชล็อคศรีษะผูบาดเจ็บกับแผนกระดานรองหลัง ( Long Spinal Board) ไดอยาง
มั่นคง โดยมีกอนโฟมรูปทรงสี่เหลี่ยม 2 ชิ้น สําหรับประคองดานขางศีรษะผูบาดเจ็บและมี
ฐานรองสําหรับยึดติดกับแผนกระดานรองหลัง
1.2.2 ตัวกอนโฟมในขอ 1.2.1 ทําจากโฟมหรือฟองน้ําและภายนอกชุบเคลือบดวยโพลียูลีเทน
หรือ โพลีไวนิลคลอไรด ทั้งชิ้น ผิวโดยรอบเรียบเปนชิ้นเดียว ไมมีรู รอยปะ รอยตอ ที่จะ
ทําใหของเหลวซึมผานเขาไปทําใหเกิดความหมักหมมภายในได โดยดานลางของกอน
โฟมมีแผนหนามเตยแบบปะติด (Velco ) สําหรับยึดติดกับตัวฐาน
1.2.3 ฐานรองในขอ 1.2.1 มีสายรัดสําหรับรัดโดยรอบแผนกระดานรองหลังอยางมั่นคงและมี
แผนรองหนามเตยแบบปะติด (Velcro Fastener ) สําหรับยึดกอนโฟม
1.2.4 มีสายรัดจํานวน 2 เสน สําหรับยึดหนาผากและคางผูบาดเจ็บ
1.2.5 ผิววัสดุไมซึมซับของเหลวสามารถลาง แช ทําความสะอาดไดทั้งชิ้น
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-91.2.6 แสงเอกซเรยสามารถผานได ไมมีโลหะเปนวัสดุ
1.3 ชุดแผนกระดานรองหลังผูปวย (Long Spinal Board) จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
1.3.1 ทําดวยพลาสติก Polyethylene ทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ําได
1.3.2 มีขนาดความยาวไมนอยกวา 180 ซม. มีความกวางไมนอยกวา 40 ซม. มีความหนาไมเกิน 5
ซม. และน้ําหนักไมเกิน 8 กิโลกรัม
1.3.3 สามารถรับน้ําหนักผูปวยไดไมนอยกวา 180 กิโลกรัม
1.3.4 แสง X-Ray สามารถผานได และสามารถทํา CPR ผูปวยไดทันที
1.3.5 มีสายรัดผูปวยที่ปรับขนาดไดและมีอุปกรณล็อคไดจํานวน 3 เสน
1.4 ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับผูใหญ 1 ชุด และชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับเด็ก 1 ชุด
แตละชุดประกอบดวย
1.4.1 ถุงลมสําหรับบีบอากาศชวยหายใจผลิตจากยางซิลิโคน จํานวน 1 ชิ้น
1.4.2 ถุงสํารองออกซิเจนจํานวน 1 ชิ้น (reservoir bag)
1.4.3 หนากากครอบปากและจมูกผลิตจากยางซิลิโคน แบบโปรงใส จํานวน 2 อัน (Mask)
1.4.4 ทอยางปองกันคนไขกัดลิ้นจํานวน 5 อัน
1.4.5 กลองบรรจุอุปกรณการใชงานทั้งหมด
1.4.6 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรปโดยแนบหลักฐานมา
พรอมในวันยื่นเอกสาร
1.5 เครื่องสองกลองเสียง (Laryngoscope) จํานวน 1 ชุด โดยมีอุปกรณดังตอไปนี้
1.5.1 หลอดไฟเปนแบบ HPX ดามถือพรอมแผนสองตรวจเปนโลหะไรสนิม
1.5.2 แผนสองตรวจ (Blade) เปนโลหะปลอดสนิมแบบหุมทอไฟเบอรออฟติคไวภายใน โดยใช
ไฟเบอรออฟติคเปนตัวนําแสง จํานวนไมนอยกวา 3 ขนาด
1.5.3 มีกลองแข็งเก็บอยางดี มีชองแยกเปนสัดสวนของอุปกรณแตละชิ้น
1.5.4 เปนผลิตภัณฑ ที่ผลิตและไดรับมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีป
ยุโรปโดยแนบหลักฐานมาพรอมในวันยื่นเอกสาร
1.5.5 ผูเสนอราคาจะตองแสดงหลักฐานรับรองจากผูแทนจําหนายในประเทศวามีการสํารอง
อะไหลไมนอยกวา 5 ป มาพรอมในวันยื่นเอกสาร
1.6 เครื่องดูดของเหลว (Suction Pump) จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
1.6.1 ใชไดกบั ไฟฟากระแสตรง 12 โวลท และ กระแสสลับ 220 โวลท และมีแบตเตอรี่แบบ
ชารจไฟไดภายในตัวเครื่อง มีหูหิ้ว น้ําหนักเบาสามารถออกสนามได
1.6.2 มีปุมควบคุมแรงดูด พรอมมาตรวัดแสดงแรงดูด
1.6.3 สามารถปรับแรงดูดสูงสุดไดไมต่ํากวา 600 มิลลิบาร และอัตราการไหลของอากาศไมนอย
กวา 20 ลิตรตอนาที
1.6.4 ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไมต่ํากวา900 มิลลิลิตรจํานวน 1 ใบ
สามารถใชซ้ําใหมได
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-101.6.5 มีสายดูด (Suction Tubing) ยาวไมนอยกวา 1 เมตร
1.6.6 แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องเปนแบบที่สามารถทําการชารจไฟไดทันทีโดยไมตองรอใหไฟ
หมด
1.3.6 เปนผลิตภัณฑที่ผลิตและไดรับมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศทวีปยุโรป
โดยแนบหลักฐานมาพรอมในวันยื่นเอกสาร
1.6.7 ผูเสนอราคาตองแนบใบรับรองวาจะจัดหาอะไหลไดไมนอยกวา 5 ป ในวันยื่นเอกสาร
1.7 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาผนัง จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
1.7.1 เปนแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังหองพยาบาล
1.7.2 สามารถวัดความดันโลหิตไดไมนอยกวา 0 – 300 มิลลิเมตรปรอท
1.7.3 มีผาพันแขนสําหรับผูใหญและเด็ก อยางละ 1 ชุด และผาพันขาผูใหญ 1 ชุด เปนชนิดปะติ (
Velcro Fastener)
1.7.4 สายยางตอจากผาพันแขนเปนแบบ Coiled Tubing ตองมีความยาวไมนอยกวา 8 ฟุต
1.7.5 ลูกยางสําหรับอัดลมผาพันแขน พรอมลิ้นปด – เปด สะดวกตอการควบคุม
1.7.6 เปนผลิตภัณฑที่ผลิตและไดรับมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีป
ยุโรปโดยแนบหลักฐานมาพรอมในวันยื่นเอกสาร
1.7.7 ผูเสนอราคาจะตองแนบใบรับรองวาจะจัดหาอะไหล ไมนอยกวา 5 ป มาพรอมในวันยื่นเอกสาร
1.8 กระเปาชวยชีวิตฉุกเฉิน จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพรอมอุปกรณบรรจุอยูในกระเปาดังตอไปนี้
1.8.1 เปนกระเปาสะพายและมีหูหิ้วสามารถบรรจุอุปกรณในขอ 1.8 และยังสามารถใสครุภัณฑ
การแพทยในขอ 1.4 , 1.5 ไดดวยในคราวเดียวกัน จํานวน 1 ใบ
1.8.2 มีที่เก็บหลอดยาชนิดรูเสียบ สามารถเก็บไดไมต่ํากวา 60 หลอด
1.8.3 มีทอบรรจุออกซิเจนขนาด 2 ลิตร (400 ลิตรออกซิเจน) จํานวน 2 ทอ บรรจุในกระเปาอีก 1
ทอ และอีก 1 ทอสํารองไวในรถ
1.8.3.1 วัสดุทําจากอลูมิเนียมอัลลอยดชนิดเบา เปนถังไรตะเข็บรอยตอ
1.8.3.2 การเปด – ปด ถังออกซิเจนสามารถกระทําไดโดยสะดวกโดยไม ตองใชอุปกรณ
ชวย
1.8.3.3 เพื่อความปลอดภัย การผลิตทอออกซิเจนตองผานมาตรฐานสากล
ดานการขนสงพรอมแสดงหลักฐานมาพรอมในวันยื่นเอกสาร
1.8.3.4 เปนผลิตภัณฑจากประเทศในทวีปอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป
1.8.4 มีชุดปรับความดัน (Regulators) จํานวน 2 ชุด
1.8.4.1 วัสดุทําจากอลูมิเนียมอัลลอยด
1.8.4.2 สามารถปรับแรงดันใชงานไดตั้งแต 2 – 25 LPM
1.8.4.3 มีขอตอ D.I.S.S. 2 ตําแหนงเพื่อตอเขากับเครื่องชวยหายใจ
1.8.4.4 มีขอตอหางปลา จํานวน 1 ตําแหนงเพื่อตอเขาหนากากออกซิเจน
1.8.3.5 เปนผลิตภัณฑจากประเทศในทวีปอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป
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-111.8.5 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital จํานวน1 เครื่อง
1.8.5.1 เปนเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล
1.8.5.2 มีชวงในการวัดความดันโลหิตกวางไมต่ํา 40 – 280 mmHg และชวงในการวัดชีพ
จรกวางไมต่ํากวา 40 – 180 ครั้งตอนาที
1.8.5.3 มีคาความแมนยําในการวัดความดันโลหิตไมเกิน ± 3 mmHg และ ชีพจรไมเกิน +-5%
1.8.5.4 การพองตัวของถุงบีบ (Cuff) เปนระบบอัตโนมัติ
1.8.5.5 เก็บขอมูลการวัดไดไมต่ํา 80 ครั้ง
1.8.5.6 มีระบบปดเครื่องอัตโนมัติหากไมใชงาน
1.8.5.7 ใชแบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน ขนาด AA Size จํานวน 4 กอน สามารถใชงานวัด
ความดันโลหิตไดไมต่ํากวา 200 ครั้ง
1.8.5.8 เปนผลิตภัณฑจากประเทศในทวีปอเมริกา ทวีปยุโรปหรือประเทศญี่ปุน โดยแนบ
หลักฐานมาพรอมในวันยื่นเอกสาร
1.8.6 หูฟง (Stethoscope) จํานวน 2 ชุด
1.8.6.1 หูฟงสามารถฟงไดทั้งสองดาน โดยวิธีหมุนไปมาบริเวณหัวฟงเพื่อฟงเสียง
ความถี่สูงหรือต่ํา
1.8.6.2 หัวฟง (Chest piece) ทําจากโลหะไรสนิมประกอบเปน 2 ดาน ดาน Bell และ
Diaphram
1.8.6.3 สาย (Tubing) ทําจากพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด (Polyvinyl Chloride)
1.8.6.4 ความยาวรวมไมนอยกวา 28 นิ้ว
1.8.6.5 เปนผลิตภัณฑจากประเทศในทวีปอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป
1.8.7 ไฟฉายสองรูมานตา จํานวน 1 อัน
1.8.7.1 ตัวกระบอกผลิตขึ้นจากโลหะสังเคราะหน้ําหนักเบา สามารถปองกันการ
กระแทก ใชหลอดไฟแบบฮาโลเจน
1.8.7.2 มีน้ําหนักเบาไมเกิน 3 ออนซ (รวมแบตเตอรี่แลว)
1.8.7.3 สามารถปด- เปด ใชงานไดงายดวยมือขางเดียวดวยการกดสวิทซ
1.8.8 สายดูดเสมหะ (Suction Tube) จํานวน 6 เสน
1.8.9 ทอชวยหายใจพรอมหัวตอ (Endotracheal tube with connectors) จํานวน 5 ชุด
1.8.10 คีมจับ (Magill Forceps) ชนิดของผูใหญและเด็ก จํานวนชนิดละ 1 อัน
1.8.11 กรรไกรตัดพลาสเตอร (Bandage scissor) จํานวน 1 อัน
1.8.12 กระบอกฉีดยาขนาด 10 ซีซี (Syringe 10 cc.) จํานวน10 อัน
1.8.13 พลาสเตอร (Adhesive plaster) ขนาดกวาง 1 นิ้ว จํานวน 1 มวน
1.9 เครื่องตรวจวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจร (Pulse Oximeter)
พรอมอุปกรณมาตรฐานและ Finger Clip sensor จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
1.9.1 เปนเครื่องขนาดเล็กทํางานดวยแบตเตอรี่
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-121.9.2 ใชวิธีการตรวจวัด ซึ่งมีความแมนยําสูง ขณะเคลื่อนยายผูปวยดวยรถพยาบาล
1.9.3 สามารถตรวจวัดและแสดงปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(SpO2) ไดตั้งแต
45 – 100 เปอรเซ็นต
1.9.4 มีความถูกตองในการวัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนโดยคลาดเคลื่อนไมเกิน ±2%
1.9.5 สามารถตรวจวัดและแสดงสัญญาณชีพจร (Pulse) ไดคาในชวง 30 ถึง 240 ครั้งตอนาที
หรือดีกวา
1.9.6 มีความถูกตองในการวัดอัตราการเตนของชีพจร โดยคลาดเคลื่อนไมเกิน ± 3 bpm
1.9.7 เปนผลิตภัณฑจากประเทศในทวีปยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกาโดยแนบหลักฐาน
มาพรอมในวันยื่นเอกสาร
1.10 ชุดเฝอกลม (Vacuum Splints set) จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
1.10.1 โครงสรางทําจาก Vlnyl หรือ Polyester ภายในบรรจุเม็ดโฟมซึ่งจะแข็งตัวเมื่อดูดลมออก
และไมบีบรัดรางกาย
1.10.2 มีปุมปดเปดลมชนิดหมุนปด – เปด มั่นคงแข็งแรง
1.10.3 มีสายรัดแบบปะติด (Velcro Fastener) สําหรับใชรัดหรือหอชุดอุปกรณกับรางกาย
1.10.4 แสงเอกซเรยสามารถผานได
1.10.5 มี 3 ขนาด สําหรับใชงานที่สวนตาง ๆ ไดแก ขา แขน ปลายแขน
1.10.6 มีที่สูบทําจากวัสดุอลูมิเนียมและเปนผลิตภัณฑจากผูผลิตเดียวกันกับตัวเฝอก
1.10.7 มีถุงผากันน้ําอยางดี จํานวน 1 ใบ สําหรับใสอุปกรณทั้งหมด
1.10.8 มีชุดปะซอมสามารถที่ปะซอมไดไมต่ํากวา 10 ครั้ง
1.10.9 เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากประเทศในทวีปอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรปโดยแนบ
หลักฐานมาพรอมในวันยื่นเอกสาร
1.10.10 ผูเสนอราคาตองแนบใบรับรองวาจะจัดหาอะไหลไมนอยกวา 5 ป มาพรอมในวันยื่น
เอกสาร
1.11 ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical collar) จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
1.11.1 โครงภายนอกเปนพลาสติก สวนภายในเปนโฟมออน
1.11.2 ประกอบติดกัน โดยสายรัดแบบปะติด (Velcro Fastener)
1.11.3 สายรัดมีสีมาตรฐาน ตามขนาดของชุดอุปกรณ
1.11.4 สวนหนามีชองสําหรับการเจาะหลอดลม
1.11.5 ใน 1 ชุด มีขนาด 3 ขนาด ขนาดละ 4 ชิ้น
1.11.6 มีกระเปาผาไนลอนอยางดี จํานวน 1 ใบ สําหรับใสอุปกรณทั้งหมด
1.11.7 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป
1.12 ชุดให Oxygen เปนแบบ Pipe Line System จํานวน 1 ชุด เปนเครื่องให Oxygen สําหรับใชกับผูปวย
และขับดันเครื่องชวยหายใจอัตโนมัติที่ติดตั้งในรถยนตพยาบาลมีคุณลักษณะและอุปกรณประกอบดังตอไปนี้
1.12.1 มี Flow meter Humidifier และ Nebulizer Mask จํานวน 1 ชุด
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-131.12.2 มีชุดปรับลดความดันกาซออกซิเจน (Oxygen Regulator) จาก 2,000 PSI เปน 50 PSI
จํานวน 2 ชุด ติดตั้งกับทอออกซิเจนโดยสามารถเปดใชงานจากในรถไดสะดวก
1.12.3 เดินสายสงออกซิเจนดวยทอทนแรงดันมายังแผงควบคุมและติดตั้ง Wall Outlet จํานวน 2 จุด
1.12.4 สามารถตรวจแรงดันของกาซออกซิเจนไดจากแผงควบคุมในหองพยาบาล
1.13 เกาอี้เคลื่อนยายผูปวยชนิดเข็นไดสามารถพับเก็บไดสะดวก (Stair chair) จํานวน 1 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้
1.13.1 เกาอี้ทําดวยโลหะปลอดสนิมมีพนักพิง สามารถพับเก็บไดเมื่อไมไดใชงาน
1.13.2 สวนที่รองรับผูปวยเปนผาไนลอนกันน้ําอยางดี สามารถลางทําความสะอาดได
1.13.3 มีที่พักเทา
1.13.4 มีที่จับสําหรับยกเกาอี้ทั้งดานหนาและดานหลังเพื่อใหเคลื่อนยายไดสะดวก
1.13.5 สามารถรับน้ําหนักผูปวยไดไมนอยกวา 100 กก.
1.13.6 น้ําหนักรวมไมเกิน 10 กก
1.14 อุปกรณดามหลังชนิดสั้น (Kendrick Extrication Device)
สําหรับดามหลังผูที่รับบาดเจ็บที่ยังติดอยูในซากรถ หรือใชดามกระดูกเชิงกรานผูบาดเจ็บ
ประกอบดวยแทงไมหรือวัสดุโปรงแสง เรียงกันเปนแผงเชื่อมตอกันและหุมดวยวัสดุผาหรือ
พลาสติกหรือหนังเทียม มีรูปทรงสอดคลองกับรางกายทอนบนมีสวนยื่นโอบรัดสวนศีรษะและ
สวนลําตัว มีรายละเอียดดังนี้
1.14.1 ตัวเฝอกมีความสูงประมาณ 85 ซม. กวางประมาณ 75 ซม.
1.14.2 มีเข็มขัดรัดตัวผูปวยไมนอยกวา 3 เสน แตละเสนมีสีแตกตางกัน และมีสายรัดใตขา 2 เสน
และสายรัดหนาผากและคางอีก 2 เสน
1.14.3 บริเวณศีรษะมีหนามเตยสามารถติดสารรัดหนาผากและคางของผูบาดเจ็บใหยึดติดกับตัว
เฝอกได
1.14.4 มีหมอนสําหรับรองหลังศีรษะ (Adjustable neck pad) ในกรณีเหลือชองวาง
1.14.5 แสงเอกซเรยสามารถผานได
1.15 เครื่องตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด (Blood Glucose Meter)
1.15.1 ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก กะทัดรัด น้ําหนักประมาณ50 กรัม
1.15.2 ใชวัสดุแผนทดสอบจําเพาะซึ่งสามารถซึมซับเลือดเขาเครื่องเพื่อที่เครื่องจะวิเคราะหหาระดับ
น้ําตาล
1.15.3 สามารถใชเลือดจากเสนเลือดฝอย (Capillary) บริเวณนิ้วมือหรือแขนในการตรวจได
1.15.5 มีแผนทดสอบมาพรอมกับเครื่อง ไมนอยกวา 10 แผน
1.16 เครื่องชวยหายใจอัตโนมัติ (Ventilator) มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.16.1 เปนเครื่องชวยหายใจแบบอัตโนมัติที่ใชไดทั้งเด็กและผูใหญ
1.16.2 ควบคุมการทํางานของเครื่องดวยความดันลม (pneumatics)
1.16.3 ทํางานดวยระบบ Volume preset , Pressure Limited หรือ Time Cycle,Volume constant
1.16.4 สามารถตั้งอัตราการหายใจไดในชวง 10-30 ครั้งตอนาทีหรือกวางกวา
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-141.16.5 สามารถปรับตั้งการทํางานของเครื่องโดยใชเครื่องควบคุมการหายใจ(Controlled
ventilation) หรือชวยการหายใจในผูปวยที่หายใจเองได (assisted ventilation)
1.16.6 มี Pressure monitor แบบเข็มหรือดิจิตอลที่สามารถวัดแรงดันได
1.16.7 มีคาความดันจํากัดสูงสุด (Pressure Limited) อยูระหวาง25 ถึง 55 เซนติเมตรน้ํา
1.16.8 มีระบบสัญญาณเตือน เมื่อความดันเกินกําหนดความดันจํากัดสูงสุด
1.16.9 มีระบบเตือนเมื่อเครื่องอยูในสภาพไมพรอมใชงาน
1.16.10 มีสายสงออกซิเจนตอกับทอ Pipe Line และเครื่องชวยหายใจได
1.16.11 สายสงอากาศชวยหายใจสามารถทําการฆาเชื้อโดย autoclave ได โดยไมเสื่อมคุณภาพ
(Heavy Duty) ชนิด Silicone ความยาวไมต่ํากวา 1 เมตร จํานวน 2 ชุด
1.16.12 เปนผลิตภัณฑของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรปตะวันตก
1.16.1 ผูขายตองจัดคูมือการใชงานและบํารุงรักษาใหกับผูใช 1 ชุด
1.17 เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ มีรายละเอียดดังนี้
1.17.1 มีระบบวิเคราะหคลื่นไฟฟาหัวใจของผูปวยวาควรจะกระตุกหัวใจดวยไฟฟา (Shockable
Rhythm หรือ Non-Shockable Rhythm) พรอมทั้งสั่งการปฎิบัติดวยเสียงพูด
1.17.2 เปนเครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟาชนิดใช Adhesive Pad
1.17.3 แหลงพลังงานสามารถทํางานไดโดยแบตเตอรี่ภายในเครื่อง
1.17.4 มีจอ แอลซีดี ซึ่งแสดง คลื่นไฟฟาหัวใจ จํานวนครั้งของการ กระตุกหัวใจ เวลาที่ใชไป
Heart Rate
1.17.5 มีลักษณะรูปคลื่นในการกระตุกหัวใจแบบ Biphasic Waveform โดยมีระบบควบคุมให
ใชพลังงานไมต่ํากวา 200 จูลล
1.17.6 ใชเวลาในการชารจพลังงานนอยกวา 12 วินาที
1.17.7 มีระบบการกระตุกหัวใจไฟฟาแบบ Asynchronous
1.17.8 มีระบบการตรวจคลื่นหัวใจ Ventricular Fibrillation และ Ventricular Tachycardia
(VF/VT detection)
1.17.9 มีระบบตรวจสอบแสดงกําลังไฟในแบตเตอรี่ หรือ ระบบตรวจสภาวะของแบตเตอรี่
1.17.10 มีระบบเสียงใหคําแนะนําการใชเครื่องขั้นตอนการใชงานขณะชวยเหลือผูปวย
1.17.11 สามารถบันทึกขอมูลผูปวยทั้ง Waveform Summary ไวภายในตัวเครื่อง
1.17.12 สามารถถายโอนขอมูลที่เก็บบันทึกของผูปวยจากเครื่องมาแสดงใน Computer ไดทั้ง
Waveform และ Summary
1.17.13 แบตเตอรี่สามารถใชทําการกระตุกหัวใจไดไมต่ํากวา 290 ครั้ง
1.17.14 ตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่มีน้ําหนักไมเกิน 3.5 กิโลกรัม
1.17.15 เปนผลิตภัณฑของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปตะวันตก
1.17.16 ให ADHESIVE PAD จํานวน 2 ชุด
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-152. เงื่อนไขเฉพาะ
2.1 สําหรับตัวรถยนต
2.1.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิตหรือผูนําเขาโดยตรงหรือตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจาก
บริษัทผูผลิตหรือผูนําเขาโดยตรงหรือเปนผูประกอบติดตั้งรถพยาบาลที่มีประสบการณ
การประกอบติดตั้งอุปกรณรถพยาบาลโดยแนบหลักฐานมาพรอมในวันยื่นเอกสาร
2.1.2 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล
2.1.3 ผลิตภัณฑที่เสนอตองสอดคลองกับมาตรฐานเลขที่ มอก.2155-2546 ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3196 (พ.ศ. 2547)
2.1.4 ผูเสนอราคาตองประกอบรถพยาบาลใหเปนไปตามรูปแบบและวัตถุประสงคที่กําหนดของ
ผูซื้อ โดยเสนอแผนกการติดตั้งหองพยาบาลตามขั้นตอนการผลิต ในวันยืน่ เอกสาร เพื่อให
คณะกรรมการตรวจรับไดตรวจสอบคุณภาพ
2.1.5 ผูซื้อสามารถนํารถยนตพยาบาลเขาใชบริการในศูนยบริการรถยนตมาตรฐานที่ไดรับการ
รับรองจากผูผลิตหรือผูนําเขา ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยโดยแนบหลักฐานในวันยื่น
เอกสาร
2.1.6 มีเอกสารรับประกันคุณภาพ 100,000 กิโลเมตร (หนึ่งแสนกิโลเมตร) หรือระยะเวลา 36 เดือน
แลวแตระยะใดจะถึงกอนจากผูผลิตรถยนต หากมีการ ชํารุดเสียหายในกรณีใชงาน
ตามปกติตามมาตรฐานการรับประกันของผูผลิต ผูขายตองรับผิดชอบซอมแซมเปลี่ยน
ชิ้นสวน และอะไหลใหโดยไมคิดมูลคาเวนแตกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
2.1.7 มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาเปนภาษาไทยตามมาตรฐานของผูผลิต จํานวน 1 ชุดตอ 1 คัน
2.1.8 มีแผนผังการเดินสายไฟฟาและทอออกซิเจน ทั้งหมดในสวนของหองพยาบาลโดยแนบมา
กับเอกสารในวันยื่นเอกสาร
2.1.9 ผูขายตองใหบริการบํารุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉินโดยไมคิดมูลคาคาแรง ภายในระยะเวลา
หรือระยะทางที่ศูนยบริการมาตรฐานตามขอ 2.1.6
2.1.10 ผูเสนอราคาตองดําเนินการขอยกเวนภาษีดัดแปลงรถพยาบาลและดําเนินการจดทะเบียน
รถยนตพยาบาลใหแลวเสร็จโดยไมคิดมูลคา
2.1.11 รถพยาบาลฉุกเฉินที่สงมอบตองพนวัสดุกันสนิม ยี่หอคาดูแลคหรือทัพโคทไดนอลหรือซี
บารท โดยมีหนังสือรับรองการประกันสนิม5 ป หรือ 100,000 กม. โดยพนที่ตําแหนงตางๆ ของ
ตัวรถ ดังนี้
1. ภายในประตูและตามบล็อกตัวถังรอบคัน
2. บริเวณหองเครื่องและตามตะเข็บ
3. บังโคลนและใตทอง
2.3 สําหรับครุภัณฑการแพทย
2.3.1 ครุภัณฑการแพทยตองเปนของใหมไมเคยใชงานหรือใชในการสาธิตมากอน
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2.4
2.5
2.6
2.7

-162.3.2 ผูเสนอราคาตองยื่น แคตตาล็อคหรือแบบรูป แสดง ยี่หอ , รุน , ประเทศผูผลิต ของ
ครุภัณฑการแพทยในหมวด ข มาทั้งหมดในวันยื่นเอกสาร
2.3.3 หากเกิดการชํารุดขัดของภายในระยะเวลารับประกันและทําการแกไขแลวถึง 2 ครั้งผูขาย
ตองนําชิ้นสวนหรืออะไหลใหมมาเปลี่ยนให
2.3.4 จัดฝกอบรมบุคลากรหรือหนวยงานที่ใชในการงานและบํารุงรักษาครุภัณฑการแพทยรุน
(model) ที่สงมอบ โดยไมคิดมูลคา
2.3.5 มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.3.6 ผูขาย จะตองทําหนังสือรับประกันคุณภาพเปนเวลาอยางนอย 12 เดือนใหแกผูซื้อนับตั้งแต
วันที่คณะกรรมการตรวจรับของเรียบรอยแลว
2.3.7 อุปกรณและเครื่องมือครุภัณฑการแพทยชวยชีวิตฉุกเฉินที่ออกแบบใหยึดติดกับตัวถังรถ
ตองยึดติดไดอยางมั่นคงแข็งแรงไมหลุดงายขณะรถกําลังขับเคลื่อน
2.3.8 มีหนังสือรับรองคุณภาพจากบริษทั ผูแทนจําหนายครุภัณฑการแพทยแนบมาดวยเมื่อเวลาสง
มอบ
ผูเสนอราคาจะตองสงรูปแบบ (Shop drawing) ทั้งภายนอกและภายใน ที่แสดงตําแหนงอุปกรณและ
ครุภัณฑการแพทยตามขอกําหนด พรอมตัวอยางวัสดุที่ใชทําหองพยาบาลแนบในวันยื่นเอกสาร
รถพยาบาลฉุกเฉินตองอยูในสภาพใชงานไดทันทีและมีน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง โดยตรวจสอบจาก
มาตรวัด ในวันตรวจรับ
ในกรณีที่แคตตาล็อคมีหลายรุน (MODEL) และ/หรือ OPTION ผูเสนอราคาตองระบุใหชัดเจนโดย
พิมพเปนรายการวาจะสงมอบรุนและ/หรือ OPTION ใด
ผูเสนอราคาตองทําเครื่องหมายชัดเจนที่แคตตาล็อควาตรงกับคุณลักษณะเฉพาะขอใดทุกขอ

5. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
ระยะเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง
6.วงเงินในการจัดหา
เงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง) เพื่อดําเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รถพยาบาลพรอมอุปกรณ พรอมเครื่องชวยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ) จํานวน
4 คัน งบประมาณคันละ 1,800,000.- บาท เปนเงินรวมทั้งสิ้น 7,200,000.-บาท (เจ็ดลานสองแสนบาทถวน) ราคากลาง
ของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้เปนเงิน 7,200,000.-บาท (เจ็ดลานสองแสนบาทถวน)
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-177. หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
งานพัสดุ กลุมบริหารงานทั่ว ไป สํา นัก งานสาธารณสุข จัง หวัด ขอนแกน สถานที่ติด ตอ เพื่อ
ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือขอเสนอแนะวิจ ารณหรือแสดงความคิด เห็น โดยเปด เผยตัว ไดที่
1. ทางไปรษณีย สงถึง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
108 ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
2. โทรศัพท
0 4322 1125 ตอ 131, 0 4322 7662
3. โทรสาร
0 4322 7662
4. ทาง e-mail
stors@kkpho.go.th
5.โดยระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได
ตั้งแตวันที.่ ..8 ตุลาคม 2553... ถึงวันที่..13 ตุลาคม 2553.......
-------------------------

(ลงชื่อ). ครรชิต เจิมจิตรผอง....
(นายครรชิต เจิมจิตรผอง)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี
ประธานกรรมการ

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

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

(ลงชื่อ)...เฉลิมชัย ใจยงค.....
(นายเฉลิมชัย ใจยงค)
นายชางเทคนิค ชํานาญงาน
กรรมการ

(ลงชื่อ)....งามตา รัตนมาลี....
(นางงามตา รัตนมาลี)
เจาพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน
กรรมการและเลขานุการ

อนุมัติ
(ลงชื่อ)....คิมหันต ยงรัตนกิจ...
(นายคิมหันต ยงรัตนกิจ)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

ราง

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
---------------------จังหวัดขอนแกน มีความประสงคประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง)
จํานวน 1 รายการ ดังนี้
1. รถพยาบาลพรอมอุปกรณ พรอมเครื่องชวยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ
จํานวน 4 คัน
จัดสรรใหแกโรงพยาบาลแวงนอย,โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแกน, โรงพยาบาลหนองสองหอง และ
โรงพยาบาลชุมแพ จัดสรรแหงละ 1 คัน
รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที…
่ ……/2553 ลงวันที…
่ ………………………………
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผล
ประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
ผูประสงคจะเสนอราคาตองขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง
หรือมอบอํานาจเปนหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่น เปนผูขอซื้อเอกสาร
กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ ..........................................
ระหวางเวลา.................น. ถึงเวลา.................น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
และจะแจงผลการคัดเลือกเบื้องตนใหผูเสนอราคาแตละรายทราบทางไปรษณียตอบรับ
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-2กําหนดวันเสนอราคา(วันเคาะราคา) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ ...........................................................
เวลา.................น. ถึง.....................น. ณ................................................................
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.-บาท (หารอย
บาทถวน) ไดที่งานพัสดุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ระหวางวันที…
่ ..............................
ถึงวันที.่ ................................. หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 4322 1125, 0 4322 7662 ในวัน และเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที.่ ..............................พ.ศ.2553

ราง
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ……..…/2553
การซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ ……………...................
--------------------------------จังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง ดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง) จํานวน
1 รายการ ดังนี้
1. รถพยาบาลพรอมอุปกรณ พรอมเครื่องชวยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ
จํานวน 4 คัน
จัดสรรใหแกโรงพยาบาลแวงนอย,โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแกน, โรงพยาบาลหนองสองหอง และ
โรงพยาบาลชุมแพ จัดสรรแหงละ 1 คัน
ซึง่ พัสดุที่จะซื้อนีต้ องเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะใชงานได ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดย
มีขอแนะนําและขอกําหนด 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) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
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-22.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง เวียน
ชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไม เปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน ธรรม ตาม
ขอ 1.6
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูได รับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผเู สนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผเู สนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผเู สนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผเู ขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกใหไมเกิน 12 เดือน นับถึงวันยื่น
เอกสารประกวดราคาฯ ตามประกาศนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.3
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)
-3-/...

-34. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถกู ตองครบถวน ลงลายมือชื่อ
ของผูเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน …120…… วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย ใหแกผูไดรับจัดสรร ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาน
ดังกลาวนี้จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณาหากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก
ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาให คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน ทําการ
4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน....-....หนวย เพื่อใชในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว จังหวัดจะคืนใหแกผเู สนอราคา
4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจ ดูรา ง
สัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่ ………. …………………………...…ระหวางเวลา………………..น. ถึง……………...น. ณ หองประชุม ชั้น 2
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปน
ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปน ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และ แจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสวา
มีผเู สนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูเ สนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปน
ผูทิ้งงาน
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-4ผูเ สนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเ สนอราคาที่ มีผลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอ
ราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเ สนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัตทิ างดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสัง่ ดังกลาวตอ
หัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกสประสบ
ขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผแู ทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไข
ขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยัง
เหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือ ขอขัดของไมอาจแกไขได
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อ
เริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผมู ีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตอง
เริ่มตนที่ 7,200,000.-บาท (เจ็ดลานสองแสนบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซือ้ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ
(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
(7) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดประกวดราคาฯ
และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
4.8 กําหนดวันเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ ......................................................
เวลา…………………น. ถึงเวลา........................น. ณ................................................
-5-/...

-55. หลักประกันซอง
5.1 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค จํานวน
360,000.-บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (มีผลตั้งแตวันที.่ .................................................
ถึงวันที.่ ...................................................) รวม...............วันโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
ได แจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผเู สนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได พิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต ผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
5.2 การยึดหลักประกันซอง จังหวัดขอนแกนจะยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด
(2) ผูมีสิทธิเสนอราคามาลงทะเบียนแลวไม LOG IN เขาสูระบบ
(3) ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนด
โดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม ขอ 4 แลว
คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
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-66.3 จังหวัดสงวนสิทธิ ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชี ผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่ เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผเู สนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิใหผเู สนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริง อื่นใดที่เกี่ยวของ
กับผูเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไม
ถูกตอง
6.5 จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึง่ ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และ
อาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได
รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปน
ผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเ สนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา
ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นหรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปนธรรม
ตามขอ 1.6 จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และจังหวัดจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผชู นะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบ
สิ่งของได ครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ จังหวัดอาจจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.4 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผชู นะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบสิ่งของ
ไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 7.1
ผูชนะการประมูลซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุใน ขอ 1.4 หรือ
ในกรณีที่หนวยงานระดับจังหวัดที่ รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหผชู นะการประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทําสัญญากับหนวยงานระดับจังหวัดเจาของงบประมาณแตละหนวยงาน
โดยตรงกับหนวยงาน ภายใน......7….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน จํานวนเงิน
เทากับรอยละ......5.....ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
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-7(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ กอนหนานั้น
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสว นราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน
ขอ 1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คสู ัญญาพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ…0.20…….ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา ดังนี้
1. รับประกันคุณภาพตัวรถยนต 100,000 กิโลเมตร(หนึ่งแสนกิโลเมตร) หรือระยะเวลาไมนอยกวา..3...ป
สุดแตอยางใดอยางหนึ่งจะถึงกอน นับแตวันที่ผซู ื้อรับมอบของครบ
2. รับประกันคุณภาพครุภัณฑทุกชนิดที่อยูภายในตัวรถยนต ไมนอยกวา 1 ป
โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน..15..วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ……-…..…ของราคาสิง่ ของที่เสนอขาย แตทั้งนี้
จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตาม
แบบดังระบุในขอ 1.5 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5(3)
ใหแกจังหวัดกอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง)
- การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อจังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาอนุมัตใิ หบริษัท/หางฯ
เปนผูเสนอราคาได ภายใน 7 วันทําการ และในการลงนามในสัญญาซื้อขายผูคาตองแนบสําเนาใบเสร็จรับเงิน
คาบริการของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสมาในวันลงนามในสัญญาดวย
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-8- การจายเงิน ผูเสนอราคาไดจะตองสงมอบพัสดุใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกตองครบถวน ตาม
สัญญากอนแลวเทานั้น และติดตอขอรับเงินคาครุภัณฑไดที่โรงพยาบาลที่ไดรับจัดสรร
11.2 เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผขู ายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแต จะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของ ลงเรืออื่น หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี
11.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอจังหวัดฯ แลว
จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้น จังหวัดจะริบหลักประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมี
พฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
11.5 จังหวัดมีสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตาม
ความเห็น ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
จังหวัดขอนแกน
วันที.่ .........เดือน.........................พ.ศ.2553

