(ราง)
รางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑการแพทย
จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 23 รายการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
--------------------------

1. ความเปนมา
จังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดรับจัดสรรครุภัณฑ การแพทย จัดซื้อรวมในคราว
เดียวกัน จํานวน 23 รายการ ใหแกหนวยบริการ ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จัดดวซืยเงิ
้อ นงบคา
เสื่อมประจําป พ.ศ.2557(เงิบํนารุง) ดังนี้
รายการที่ 1 เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียระบบอัตโนมัติขนาดไมนอยกวา 20 ลิตรสําหรับ
ศูนยสุขภาพชุมชน จํานวน 15 เครื่อง ๆ ละ 80,000.-บาท เปนเงิน 1,200,000.-บาท
รายการที่ 2 เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแนน (Hematocrit centrifuge)
จํานวน 9 เครื่อง ๆ ละ 50,000.-บาท เปนเงิน 450,000.-บาท
รายการที่ 3 เครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กในครรภสําหรับศูนยสุขภาพชุมชน
จํานวน 22 เครื่อง ๆ ละ 30,000.-บาท เปนเงิน 660,000.-บาท
รายการที่ 4 รถเข็นนอน
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 20,000.-บาท
รายการที่ 5 เตียงตรวจภายใน จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 20,000.-บาท
รายการที่ 6 เครื่องฉายแสงอุดฟน จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 20,000.-บาท
รายการที่ 7 เตียงฟาวเลอรพรอมราวกั้นเตียงแสตนเลส จํานวน 1 เตียง เปนเงิน 18,200.-บาท
รายการที่ 8 โคมไฟตรวจภายใน/ผาตัดเล็ก
จํานวน 3 โคม ๆ ละ 18,000.-บาท เปนเงิน 54,000.-บาท
รายการที่ 9 เครื่องชั่งน้ําหนักพรอมที่วัดสวนสูง
จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 13,000.-บาท เปนเงิน 104,000.-บาท
รายการที่ 10 เครื่องปนและผสมสารอุดฟน จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 12,000.-บาท
รายการที่ 11 เครื่องดูดเสมหะ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 11,000.-บาท เปนเงิน 22,000.-บาท
รายการที่ 12 เครื่องวัดความดันปรอทแบบตั้งพื้น
จํานวน 26 เครื่อง ๆ ละ 7,900.-บาท เปนเงิน 205,400.-บาท
รายการที่ 13 เครื่องตรวจหู
จํานวน 9 เครื่อง ๆ ละ 7,000.-บาท เปนเงิน 63,000.-บาท
รายการที่ 14 ตะแกรงทําแผล
จํานวน 21 เครื่อง ๆ ละ 7,000.-บาท เปนเงิน 147,000.-บาท
รายการที่ 15 เครื่องชั่งน้ําหนักแบบหนาปทมกลมพรอมที่วัดสวนสูง
จํานวน 9 เครื่อง ๆ ละ 7,000.-บาท เปนเงิน 63,000.-บาท
รายการที่ 16 รถเข็นนั่ง จํานวน 4 คัน ๆ ละ 6,500.-บาท เปนเงิน 26,000.-บาท
รายการที่ 17 เครื่องพนยาสําหรับผูปวยหอบหืด
จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 5,000.-บาท เปนเงิน 25,000.-บาท
รายการที่ 18 เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล
จํานวน 7 เครื่อง 4,000.-บาท เปนเงิน 28,000.-บาท
รายการที่ 19 เตียงตรวจคนไข จํานวน 1 เตียง เปนเงิน 3,500.-บาท
รายการที่ 20 เครื่องชวยหายใจแบบมือบีบสําหรับเด็กแบบซิลิโคน
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,500.-บาท เปนเงิน 7,000.-บาท
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-2รายการที่ 21 เครื่องชวยหายใจแบบมือบีบสําหรับผูใหญแบบซิลิโคน
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,500.-บาท เปนเงิน 14,000.-บาท
รายการที่ 22
เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กแบบนอน
จํานวน 13 เครื่อง ๆ ละ 3,500.-บาท เปนเงิน 45,500.-บาท
รายการที่ 23 เครื่องวัดความดันปรอทแบบตั้งโตะ
จํานวน 11 เครื่อง ๆ ละ 3,000.-บาท เปนเงิน 33,000.-บาท
จํานวน 23 รายการ เปนเงิน 3,240,600.-บาท (สามลานสองแสนสี่หมื่นหกรอยบาทถวน)
2. วัตถุประสงค
จัดซื้อครุภัณฑการแพทย รวมในคราวเดียวกัน จํานวน 23 รายการ ใหแกหนวยบริการในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน เพื่อใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยที่มารับบริการในหนวยบริการ
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียน
ชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการหรือ
หามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับจังหวัด
3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู ประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอง
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูป ระสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกินสามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
จังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาใชรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ การแพทย จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน
จํานวน 23 รายการ ดังนี้
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 1 เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียระบบอัตโนมัติขนาดไมนอยกวา 20 ลิตร สําหรับศูนยสุขภาพชุมชน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
---------------------1.ความตองการ เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียระบบอัตโนมัติขนาดไมนอยกวา 20 ลิตร มีคุณสมบัติตาม
ขอกําหนด
2.วัตถุประสงคการใชงาน ใชนึ่งฆาเชื้อวัสดุ อุปกรณการแพทย และอื่น ๆ
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3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 เปนเครื่องฆาเชื้อโรค มีลักษณะภายนอกเปนรูปทรงสี่เหลี่ยม เปดฝาดานหนาหองนึ่ง ภายในหองนึ่ง
เปนรูปทรงกระบอก
3.2 ใชกับกระแสไฟฟา 220 โวลต 50 เฮิรตส
3.3 ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน
JIS-T7324 พรอมเอกสารแนบ
3.4
Chamber รับประกัน 10 ป
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 ควบคุมการทํางานดวยระบบอิเลคโทรนิกส
4.2 หองนึ่ง (Chamber) ทําดวยสแตนเลส เกรด 316L
4.3 สามารถปรับอุณหภูมิภายในหองนึ่ง ไดตั้งแต 121 องศาเซลเซียส จะมีแรงดัน 1.2
Bar
135 องศาเซลเซียสจะมีแรงดัน 2.2 Bar
4.4 สามารถเลือกระบบ อบแหงอยางเดียวได
4.5 มีสวิตชฉุกเฉินเพื่อหยุดการทํางานของเครื่อง
4.6 มีระบบปองกันความรอนสูงเกิน (
Overheat cutoff) คือ เครื่องจะทําการตัดไฟโดยทันที
เมื่ออุณหภูมิในหองนึ่งสูงเกินกวาที่กําหนด ปองกันไมใหตัวทําความรอนเสียหาย
4.7 มี
Pressure Gauge แบบหนึ่งเข็ม เพื่อบอกแรงดันในหองนึ่ง
4.8 ตั้งเวลาในการฆาเชื้อ และเวลาในการอบแหงไดไมนอยกวา 60 นาที โดยแยกการปรับตั้งคา
4.9 ตัวทําความรอน (
Heater) มีขนาดกําลังไฟฟารวมกัน 1800 VA
4.10 มีระบบปองกันไฟฟาเกินหรือไฟฟาลัดวงจรดวย
Breaker switch
4.11มีระบบปองกันแรงดันเกินคาที่กําหนด Safety value
4.12 ที่ปดประตูเปนแบบมือหมุน ถาปดประตูไมสนิทเครื่องจะไมทํางาน ลักษณะการเปด-ปด
ประตูเปนการเปด-ปดประตูทางดานซายดานหนาเครื่อง
4.13 ระบบปลอยน้ําเขาเครื่องอัตโนมัติ
4.14มีถาดวางของและตะกราสําหรับใสฆาเชื้ออยางละ 1 ชิ้น
5.เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย และมีเอกสารมายืนยันในวันเสนอราคา
5.2 มีคูมือการใชงานเปนภาษาไทย 1 ชุด
5.3 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปนับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
-----------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 2 เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแนน (Hematocrit centrifuge)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
---------------------1. ความตองการ เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแนน (Hematocrit centrifuge)
มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงค เพื่อใหวัดคาฮีมาโตคริตในเลือดในงานชันสูตรของศูนยสุขภาพชุมชน
3. คุณสมบัติโดยทั่วไป ใชกับไฟฟา 220 โวลต 50 ไซเคิล
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 เปนเครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอนของเม็ดเลือดเพื่อหาความอัดแนนของเม็ดเลือด
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-44.2 สามารถปน Capillary Tube ไดครั้งละไมนอยกวา 24 หลอด พรอมยางรองที่จานปนดานใน
4.3 ตัวเครื่องทําดวยโลหะ(DiecastAluminium)
4.4 มีความเร็วในการปน 11,800 รอบตอนาทีและมีแรงเหวี่ยงไมนอยกวา 13,000g
4.5 มีปุม Pulse ที่สามารถกดคางไว มอเตอรจะทํางานหมุนหัวปนทันที
4.6 ตั้งเวลาการทํางานไดไมนอยกวา 15 นาที และเครื่องจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ
4.7 ฝาปดนิรภัยแบบ 2 ชั้น พรอมระบบปองกันความปลอดภัยแบบ Interlock
4.8 หัวปนสามารถถอดเปลี่ยนเพื่อใชงานดานอื่นๆไดสะดวก
5. อุปกรณประกอบเครื่อง
5.1 อุปกรณอานวัดเปอรเซ็นตเม็ดเลือดแดง 1 ชุด
5.2 หลอด Hematocrit อยางนอย 100 หลอด
5.3 คูมือการใชและบํารุงรักษาภาษาไทย 1 ชุด
6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปนับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
6.2 เปนผลิตภัณฑของยุโรป หรืออเมริกา
6.3 มีใบแตงตั้งตัวแทนจําหนายภายในประเทศมาแสดง
------------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 3 เครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กในครรภสําหรับศูนยสุขภาพชุมชน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
----------------------------ความตองการ
เครื่องฟงเสียงการเตนของหัวใจเด็กทารกในครรภดวยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง
มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
วัตถุประสงคในการใชงาน ใชฟงเสียงการเตนของหัวใจเด็กทารกในครรภ
คุณสมบัติทั่วไป
3.1. เปนเครื่องขนาดเล็ก น้ําหนักเบาเคลื่อนยายสะดวก
3.2. มีจอแสดงคา Fetal Heart Rate [FHR] แบบ Display
3.3. ใชกับถานไฟขนาด AA /AAA และสามารถชารจไฟไดในเครื่อง
3.4. ไดมาตรฐาน CE/Desiged and tested to meet IEC 6001-1,IEC60601-1-2, IEC 60601-1-4,
IEC 60601- 2-37, EN 5011-A
คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1. Probe Ultrasound Frequency ขนาดไมนอยกวา 2 MHz
4.2. Audio baundwidth and power ขนาดไมนอยกวา 300 Hz พรอมปุมปรับเสียงใหดังหรือเบา
4.3. แสดงผลเปนแบบ LCD แสดงคาเปนตัวเลข โดยประกอบดวย
- คา Heart rate ในชวงระหวาง 50 ถึง 220 ครั้งตอนาที
- คา Frequency
- คา Error
- คาระดับพลังงานแบตเตอรี่
4.4. เครื่องจะปดเองโดยอัตโนมัติเมื่อไมมีการใชงานนาน 3 นาที เพื่อประหยัดแบตเตอรี่
4.5. ใชกับถานไฟขนาด AA หรือ AAA เปนชนิดชารจไฟไดในตัวเครื่องซึ่งสามารถหาซื้อไดทั่วไป
4.6. เมื่อชารตไฟเต็มเครื่องสามารถใชงานได ไมนอยกวา 10 ชั่วโมง
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6.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

4.7. สามารถตอหูฟงได (หูฟงเปน OPTION)
อุปกรณมาตรฐาน
5.1. ชุดหัวตรวจ(Doppler Transducer) 1 ชุด
5.2. ถาน ขนาด AA /AAA ชนิดชารทไฟในตัวเครื่อง 1 ชุด
5.3. สายชารจไฟพรอมปลั๊กตอ 1 ชุด
5.4. เจลอัลตราซาวด(Ultrasonic gel) 1 ขวด
5.5. กระเปาสําหรับบรรจุเครื่อง 1 ใบ
เงื่อนไขเฉพาะ
6.1. มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จํานวน 1 ชุด
6.2. ผูขายรับประกันคุณภาพเปนเวลา 1 ป นับจากวันรับมอบของครบ
6.3. เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน
6.4. ผูเสนอขายมีหนังสือรับรองการเปนตัวแทนจําหนาย
6.5. เปนผลิตภัณฑของประเทศไทย หรือประเทศญี่ปุนหรือประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประทศในทวีปยุโรป
-----------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 4 รถเข็นนอน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
-------------------ความตองการ
รถเข็นชนิดนอน มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
วัตถุประสงคการใชงาน
ใชเคลื่อนยายผูปวย
คุณสมบัติทั่วไป
เคลื่อนยายไดงาย มีความแข็งแรงทนทาน
คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 โครงตัวรถทําดวยเหล็กไมเปนสนิม(Stainless steel) ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 1 ½ นิ้ว
4.2 เปลทําดวยอลูมิเนียมชนิดหนา สามารถแยกออกจากรถได ขนาดไมนอยกวา 60 x 180 ซม. พรอมเบาะหุม
หนังเทียม
4.3 ชั้นลางมีที่สําหรับวางของทําดวยอลูมิเนียมติดกับตัวรถ
4.4 ติดเสาใหน้ําเกลือ 1 อัน ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม
4.5 ดานลางของโครงตัวรถมีที่สําหรับใสถังออกซิเจน ซึ่งมีขนาดความจุไมนอยกวา 10 ลิตรน้ําได ทําดวยเหล็ก
ไมเปนสนิม 1 ชุด
4.6 มีลอจักรยาน 2ลอ และลอกะทะหมุนรอบตัวอีก 2 ลอ (ขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว)
4.7 ขนาดรถกวาง x ยาว x สูง ไมนอยกวา 60 x 200 x 80 ซม.
------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 5 เตียงตรวจภายใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
---------------------ความตองการ
เตียงตรวจภายในพรอมอุปกรณครบชุด มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
วัตถุประสงคการใชงาน สําหรับใชการตรวจภายในผูปวย และการทําหัตถการทางสูตินรีเวชกรรม
ที่หองตรวจภายในผูปวยนอกของโรงพยาบาล
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3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม(Stainless steel) ปูดวยเบาะฟองน้ําหุมหนังเทียม สามารถพับได 3 ตอน
3.2 โครงเตียงอยูบนขา 4 ขา มียางอยางหนารองรับกันกระเทือนและกันเลื่อน ดานลางมีมาเหล็กสูง
ไมนอยกวา 20เซ็นติเมตร ปูดวยยางกันเลื่อนบนเหล็กเรียบ หรือปูดวยแผนเหล็กขรุขระ
3.3 ขนาดเตียงไมนอยกวา 60 x 180 x 80เซ็นติเมตร
3.4 สามารถปรับระดับไดทั้งสวนบนและทอนลําตัว
4. อุปกรณประกอบ
4.1 อุปกรณประกอบเตียงเพื่อใชในงานตรวจภายในครบชุด จํานวน 1 ชุด
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปนับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
-----------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 6 เครื่องฉายแสงอุดฟน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
----------------------1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซแปลงไฟDC ไมเกิน24 โวลท
1.2 อุปกรณประกอบดวย ตัวเครื่อง แทงนําแสง และมีแผนพลาสติกกรองแสงเพื่อปองกันอันตรายที่เกิดกับตา
1.3 เปนชนิดไรสาย ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และมีแบตเตอรรี่สํารอง 1 ตัว
2. คุณสมบัติทางเทคนิค
2.1 หลอดกําเนิดแสง เปนชนิด LED อยางนอย 5 Watt แสงที่ออกมามี Wave Length ประมาณ 450-490
Nanometer(NM)และมีความเขมแสง(High Intensity Output) อยูระหวาง 800 – 1200 mW/cm2
2.2 มีหนาปดแสดงสถานะ( LCD Screen Display)อยางนอยดังนี้
2.1.1 เวลาการทํางาน
2.1.2 เวลาที่กําลังทํางาน
2.1.3 แสดงสถานะพลังงานไฟฟา
2.3 แทงนําแสง(QuartZ Rod)สามารถดึงออกจาก Handpiece เพื่อทําความสะอาด และสามารถ
นําไปฆาเชื้อ ดวยวิธีการนึ่งฆาเชื้อโรค(Auto clavable)
2.4 ปลายแทงนําแสงมีเสนผานศูนยกลางขนาดไมนอยกวา 8 มิลลิเมตร
2.5 ตัวเครื่องมีสวิทซ เปด – ปด และมีสัญญาณแสดงการทํางานของเครื่อง
2.6 สามารถเลือก Funtion การทํางานไดอยางนอย 3 ตําแหนง
3. เงื่อนไขเฉพาะ
3.1 อุปกรณที่เสนอผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพเครื่องมือแพทย ISO 13485
- มีใบรับประกันคุณภาพ จากบริษัท 1 ป
- มีคูมือการใช และบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1 ชุด
- มีใบรับรองการเปนผูแทนจําหนาย
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รายการที่ 7 เตียงฟาวเลอรพรอมราวกั้นเตียงสแตนเลส
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
---------------------1.ความตองการเตียงเฟาวเลอรพรอมอุปกรณ มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคการใชงาน
ใชเปนเตียงพักผูปวยที่รับไวรักษาในโรงพยาบาล
3.คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เปนเตียงผูปวยแบบเฟาวเลอร
3.2 โครงเตียงทําดวยเหล็กที่มีความแข็งแรง เคลือบสีปองกันสนิมและ พนสีทับ
3.3 พนักหัวเตียงทําดวยโฟเมกา
3.4 พื้นเตียงทําดวยไมอัด
3.5 มีมือหมุนยกพื้นเตียงได 2 ชุด สําหรับหมุนยกพื้นดานหลังใหสูงขึ้น และหมุนยกเขาใหอยู
ในลักษณะงอขาได มือหมุนเปนชนิดไมมีสวนประกอบของพลาสติกและไมตองใชน้ํามันหลอลื่น
3.6 มีลอยางชนิดมีลูกปนหมุนไดรอบตัวขนาด 4 นิ้ว จํานวน 4 ลอ และมีลอลอคไดอยางนอย
1 คู ขนาดเตียงไมนอยกวา กวาง 90 x ยาว 200 x สูง 60 เซ็นติเมตร
4.อุปกรณประกอบ
4.1 มาขึ้นเตียง โครงทําดวยเหล็ก พื้นปูดวยไมอัดทับบนดวยพื้นยางสูงไมนอยกวา 20 ซม.
จํานวน 1 ตัว
4.2 ราวกั้นเตียงทําดวยเหล็กไมเปนสนิม เลื่อนขึ้นลงไดจํานวน 1 คู
4.3 มีที่นอน 1 ชุด
---------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 8 โคมไฟตรวจภายใน/ผาตัดเล็ก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
--------------------------1. ความตองการ
โคมไฟสองตรวจทั่วไปและสองทําแผล
2. วัตถุประสงคการใชงาน ใชเพื่อใหแสงสวางในการสองตรวจทําแผล ผาตัดเล็ก
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1. ใชกับแรงดันไฟฟากระแสสลับ 220 โวลท 50 เฮิรตซ
3.2. ติดตั้งบนเสาลอเลื่อนมี 5 แฉกลอขนาด 2 นิ้ว
3.3. ความสูงของเสาโคมจากพื้นไมนอยกวา 90 cm. สวนแขนของโคมเปน Gooseneck มีความยาว
ไมนอยกวา 70 cm. สวนปลายแขนโคมเปนระบบขอตอทําใหการปรับทิศทางของโคมคลองตัว
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1. แกนเสาทําดวยวัสดุไมเปนสนิมมีความแข็งแรงฐานเปนชนิด 5 แฉกพรอมลอหมุนไดรอบทิศทาง
4.2. ตัวโคมไฟทําจาก Polycarbonate มีขนาดเสนรอบวงหัวโคมไมนอยกวา 30 ซม.
4.3. สามารถปรับโคมไฟไดทั้งแนวตั้ง และแนวนอน แกนโคมไฟเปนระบบขอตอทําใหการปรับ
ทิศทางของโคมคลองตัว โดยสามารถหันซาย-ขวา ไดในวงกวางและปรับขึ้นลงได
4.4. ใหกําลังสองสวางไมนอยกวา 30,000 ลักซ ที่ระยะ 0.5 เมตร
4.5. ใชหลอดไฟHalogen bulb 12 โวลท 35 วัตต อายุการใชงานของหลอดไฟไมนอยกวา 2,000
ชั่วโมง
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-84.6. สวิตซการทํางานเปนแบบ 2 rocker switches ทําใหสามารถปรับความสวางของไฟได 2 ระดับ
คือสวางมาก และสวางนอย
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปนับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
5.2เปนผลิตภัณฑของประเทศไทย หรือประเทศญี่ปุนหรือประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประทศในทวีปยุโรป
5.3ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิต หรือไดรับการแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนาย
5.4มีคูมือการใชงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ชุด
------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 9 เครื่องชั่งน้ําหนักพรอมที่วัดสวนสูง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
--------------------------1.ความตองการ
เปนเครื่องชั่งน้ําหนักพรอมที่วัดสวนสูงมีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคในการใชงาน เพื่อชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงผูปวยและบุคคลทั่วไปสามารถใชงานตั้งแตเด็ก
จนถึงผูใหญในลักษณะยืนวัด
3. คุณสมบัติทั่วไป
- รายละเอียดคุณลักษณะของตัวเครื่อง
31.1 เปนเครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลสามารถชั่งน้ําหนักไดสูงสุด 200 กิโลกรัมโดยอาน
คาละเอียดได 100 กรัม
3.1.2 สามารถวัดสวนสูงไดในชวง 70 ถึง 210 เซนติเมตร
3.1.3 ตัวเครื่องมีน้ําหนักไมเกิน 14 กิโลกรัม
3.1.4 หนาจอตัวเลข LED สีแดงขนาด ประมาณ 20 mm มองเห็นชัดเจน
3.1.5 ใชไฟฟา 220 V
3.1.6 มีหนวยน้ําหนักวัดเปนกิโลกรัม และหนวยวัดสวนสูงเปนเซ็นติเมตร
4 เงื่อนไขเฉพาะ
4.1รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปนับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
----------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 10 เครื่องปนและผสมสารอุดฟน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
-----------------------1. ความตองการ

เครื่องปนผสมสารอุดฟน

2. วัตถุประสงคในการใชงาน

เพื่อใชในงานบริการทันตกรรมดานการอุดฟน

3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220โวลท50 เฮิรตซ
3.2 ตัวเครื่องทําดวยวัสดุแข็งแรงไมแตกงาย
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 เครื่องเดินเงียบ ใชระบบ Solid Stale
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4.2 ความเร็วของการสั่นสม่ําเสมอ
4.3 ความเร็วของการสั่นไมต่ํากวา 4,000 รอบ/นาที
4.4 มีหนาปทมบอกเวลาทํางานของเครื่อง พรอมที่ตั้งเวลาทํางานแบบอัตโนมัติ
4.5 มีแคปซูล พรอมลูกปน อยางนอย 2 ชุด
4.6 มีสวิทซปด-เปด เครื่อง
4.7 มีระบบปองกันไอปรอทฟุงกระจาย

5. รับประกันคุณภาพ 1ป
6. มีคูมือการใช 1 ชุด

--------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 11 เครื่องดูดเสมหะ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
------------------1.ความตองการ
เครื่องดูดเสมหะพรอมอุปกรณ มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคการใชงาน ใชดูดเสมหะผูปวย
3.คุณสมบัติทั่วไป
3.1. เปนเครื่องดูดเสมหะชนิดหิ้วไดสะดวก
(Portable) โดยมีหูหิ้วอยูดานบนของตัวเครื่อง
3.2. ขณะเครื่องทํางานเสียงไมดังมากจนเกิดความรําคาญ
3.3. ใชกับแรงดันไฟฟากระแสสลับ 220 โวลต 50 เฮิรตซ
3.4. มีมาตรฐานความปลอดภัย
IEC 601-1 หรือ ISO 9001
4.คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1.
Compressor เปนชนิด membrane aggregate หรือ PISTON ซึ่งในชวงอายุการใชงานไมตอง
มีการบํารุงรักษา (Maintenance-free)
4.2. ปรับแรงดูดไดตั้งแต 0 - 0.8 บาร หรือไมนอยกวา 0 – 560 มิลลิเมตรปรอท
4.3. มีหัว
Vacuumguage 1 หัว เพื่ออานคาแรงดึงดูด
4.4. ขวดบรรจุเสมหะ
(Secretion Flask) เปนขวดแกวใสและสามารถนึ่งฆาเชื่อได
4.5. มีระบบปองกันเสมหะในขวดลนเขาเครื่องชนิดลูกลอย
5.อุปกรณประกอบ
5.1. สายไฟ
(Main cable)
จํานวน 1 เสน
5.2. ทอดูด
(Suction tubing) จํานวน 1 เสน
5.3 ขวดแกวบรรจุของเหลว จํานวน 1 ขวด
6.เงื่อนไขเฉพาะ
6.1. มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6.2 รับประกันคุณภาพเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับแตวันรับมอบของครบ
6.3 เครื่องเปนผลิตภัณฑของยุโรปหรืออเมริกา
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รายการที่ 12 เครื่องวัดความดันปรอทแบบตั้งพื้น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
--------------------------1. ความตองการ เครื่องวัดความดันแบบปรอทลอเลื่อนมีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคในการใชงาน ใชวัดความดันโลหิตและชีพจรใหแกผูมารับบริการ
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เปนเครื่องวัดความดันโลหิตแบบใชปรอท ใชสําหรับติดผนังหรือติดตั้งบนเสาสเตนเลสได
3.2 การยึดติดกับผนังหรือเสา มี Swiveling housing สามารถหันเครื่องไปดานซายหรือขวาได
ไมนอยกวาดานละ 50 องศา
3.3 สามารถวัดความดันโลหิตไดไมนอยกวาระหวาง 0-300 มิลลิเมตรปรอท
3.4 ปรอทบรรจุอยูในหลอดแกวใส มีคุณสมบัติปรอทไมเกาะติด ขีดแสดงคาบนหลอดแกว
ไมสามารถลบเลือนได มีปุมล็อคปรอท
3.5 สายตอระหวางเครื่องและผาพันแขนเปนแบบขดเปนวง (Coiled Tubing) เมื่อยืดออกสุด
ความยาวไมนอยกวา 3 เมตร
3.6 อุปกรณใชงาน
3.6.1 ผาพันแขนสําหรับผูใหญแบบปะติด
จํานวน 1 อัน
3.6.2 ลูกยางพรอมวาลวควบคุมความดัน
จํานวน 1 อัน
3.6.3 แปรงสําหรับทําความสะอาด
จํานวน 1 อัน
4. อุปกรณเพิ่มเติม
- เสาสแตนเลสสําหรับติดตั้งเครื่องเพื่อใชเปนแบบตั้งพื้น
1. ทําดวยสแตนเลสอยางดี ไมเปนสนิมตลอดอายุการใชงาน
2. ขาตั้งแบบ 5 แฉก พรอมลอเลื่อนมั่นคงแข็งแรง
3. สามารถปรับสูงต่ําไดตามความตองการ
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 เปนผลิตภัณฑของประเทศไทย หรือประเทศญี่ปุนหรือประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประทศในทวีปยุโรป
5.2 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปนับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
5.3 มีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิตโดยตรงมาแสดง
---------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 13 เครื่องตรวจหู
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
--------------------------1.ความตองการ
เปนเครื่องสองตรวจหูสําหรับศูนยสุขภาพชุมชนมีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคในการใชงาน เพื่อเปนอุปกรณสําหรับสองตรวจหู
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก
3.2 มีสวิตซ เปด-ปด อยูที่คลิปบนดามถือ
3.3 อุปกรณบรรจุในกลองพลาสติกอยางดี
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4.คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 มีระบบใหความสวางแบบไฟเบอรออฟติก จึงไมรอนรบกวนคนไข
4.2 ใชหลอดไฟฮาโลเจน 2.5 โวลท
4.3 ดามถือ ใชถานไฟฉายขนาด AA จํานวน 2 กอน
4.4 มีเลนซกําลังขยายประมาณ 2.5 เทา แบบถอดออกได และเมื่อถอดออก สามารถนําเครื่องมือสอด
เขาไปได
4.5 ดานขางมีรู สําหรับใสลูกยางบีบลม เพื่อทํา Pneumatic test
5. อุปกรณประกอบ
5.1 หัวตรวจหู พรอมดาม
1 ชุด
5.2 Reusable specula 2.5 และ 4 มม. อยางละ
5 อัน
5.3 กลองเก็บอุปกรณพลาสติกอยางดี
1
ใบ
6.เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปนับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
6.2 เปนผลิตภัณฑของประเทศไทย หรือประเทศญี่ปุนหรือประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
ประทศในทวีปยุโรป
-----------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 14 ตะแกรงทําแผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
--------------------------1. ความตองการ
ตะแกรงทําแผล พรอมถังและลอเลื่อนมีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคในการใชงาน
ใชเปนตะแกรงลางแผลใหแกผูมารับบริการ
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ตะแกรงลางแผล ทําจากสแตนเลส มีขนาด ไมนอยกวา 38x50 ซม.
3.2 สามารถปรับระดับสูง ต่ําได ประมาณ 75-100 ซม.
3.3 มีลอขนาด 2 นิ้ว จํานวน 4 ลอ
3.4 รับประกันคุณภาพ 1 ป
-------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 15 เครื่องชั่งน้ําหนักแบบหนาปทมกลมพรอมที่วัดสวนสูง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
--------------------------1.ความตองการ
เปนเครื่องชั่งน้ําหนักแบบหนาปทมกลมพรอมที่วัดสวนสูงมีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคในการใชงาน เพื่อชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงผูปวยและบุคคลทั่วไปสามารถใชงานตั้งแตเด็ก
จนถึงผูใหญในลักษณะยืนวัด
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 รายละเอียดคุณลักษณะของตัวเครื่อง
31.1 เปนเครื่องชั่งน้ําหนักแบบหนาปทมกลมสามารถชั่งน้ําหนักไดสูงสุด 160 กิโลกรัม
โดยอานคาละเอียดได 0.5 กิโลกรัม
3.1.2 สามารถวัดสวนสูงไดในชวง 70 ถึง 190 เซนติเมตร
3.1.3 ตัวเครื่องมีน้ําหนักไมเกิน 24 กิโลกรัม
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3.1.4 ตัวเครื่องทําจากโลหะพนสี
3.1.5 มีหนวยน้ําหนักวัดเปนกิโลกรัม และหนวยวัดสวนสูงเปนเซ็นติเมตร
4. เงื่อนไขเฉพาะ
4.1 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปนับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 16 รถเข็นนั่ง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
-------------------1. ความตองการ
รถเข็นชนิดนั่ง มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน
สําหรับใหผูปวยนั่ง ใชในการเคลื่อนยายผูปวย
3. คุณสมบัติทั่วไป
ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก มีที่นั่งและ
พนักพิงที่แข็งแรง
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 โครงทําดวยเหล็กไมเปนสนิม(Stainless Steel) ขนาดไมนอยกวา 7/8 นิ้ว
4.2 พื้นที่นั่งและพนักพิงหลัง ทําดวยแผนเหล็กหนาไมเปนสนิม
4.3 ที่นั่งขนาดไมนอยกวา 18 x 18 นิ้ว
4.4 มีที่วางเทาทําดวยอลูมิเนียม
4.5 มีที่วางแขน 2 ขางทําดวยแผนเหล็กไมเปนสนิม
4.6 มีลอยางตัน 4 ลอ
4.7 ลอหนา 2 ลอ มีขนาดไมนอยกวา 24 นิ้ว
4.8 ลอหลัง 2 ลอ หมุนรอบตัวได ขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว
5.เงื่อนไขเฉพาะ
5.1รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่สงมอบพัสดุครบ
-----------------------คุณลักษณะเฉพาะ
รายการที่ 17 เครื่องพนยาสําหรับผูปวยโรคหอบหืด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
----------------------1. คุณลักษณะทั่วไป
1.1 เครื่อพนละอองยา สําหรับรักษาผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ
1.2 เครื่องพนละอองยา ทําดวยวัสดุอยางดี แข็งแรง ทนทาน ขนาดประมาณ10xซม.
30 ซม.x 18 ซม.น้ําหนัก
2.1 กก. ใชกับไฟฟา 220 โวลท 50 เฮิร
2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 เครื่องพนละอองยา ทํางานดวยระบบลูกสูบ (Piston Compressor)
2.2 พนละอองยา ขนาดอนุภาคระหวาง 0.5 – 8 ไมครอน
73% ขนาดเล็กกวา 5 ไมครอน
99 % ขนาดเล็กกวา 8 ไมครอน
2.3 อัตราการใหละอองยา (Nebulization Rate) 0.42มล/นาที
2.4 เครื่องใหอัตราการไหลของอากาศ 10 ลิตร/นาที
2.5 ขณะใชงานความดังของเสียงไมเกิน 57 เดซิเบล(เอ)
-13-/…

-132.6 มีอุปกรณ Drug Saving Device ประหยัดละอองยาลนทิ้ง ขณะหายใจออก
2.7 ชุดพนละอองยาสามารถฆาเชื้อโรค โดยวิธีตม 5-10 นาที หรือนึ่งไอน้ําที่ 121 องศาเซลเซียส
ไมเกิน 25 นาที
3. เงื่อนไขเฉพาะ
3.1 รับประกันคุณภาพ 1 ป
3.2 มีหนังสือแตงตั้งจากตัวแทนจําหนาย
-----------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 18 เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
--------------------------1. ความตองการ เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลตั้งโตะมีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคในการใชงาน ใชวัดความดันโลหิตและชีพจรใหแกผูมารับบริการ
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ขนาดเครื่องน้ําหนักเบากะทัดรัด
3.2 Battery ใชไดทั้งแบบชารทไฟฟา และแบบ ALKALINE ขนาด AA/AAA
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 เปนเครื่องวัดความดันโลหิตที่ตนแขนแบบอัตโนมัติใชเทคโนโลยี Intellisense ซึ่งมีระบบควบคุมปมลม
แบบพิเศษ (เครื่องจะเริ่มจับคาความดันโลหิตพรอมกับชีพจรตั้งแตที่เริ่มปลอยลมเขาผาแขนจนพบ
โลหิตของผูวัดไดอยางรวดเร็ว และบีบตัดแขนนอย)
4.2 สามารถวัดคาความดันโลหิตระหวาง 0-299 มิลลิเมตรปรอท คาความเที่ยงตรง + 3 มิลลิเมตรปรอท
4.3 สามารถวัดคาอัตราการเตนของหัวใจระหวาง 40-180 ครั้ง/นาที ความเที่ยงตรง + 5 %
ของคาที่อานได
4.4 สามารถดูขอมูลการวัดยอนหลังไดไมนอยกวา 30 ครั้ง
4.5 มีสัญลักษณแสดงคาความดันโลหิตสูง
5. อุปกรณประกอบ
5.1 ผาพันแขนขนาด เสนรอบวงแขนไมนอยกวา 22-32 เซนติเมตร จํานวน 1 ผืน
5.2 AC Adaptor
จํานวน 1 ชุด
6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 เปนผลิตภัณฑของประเทศไทย หรือประเทศญี่ปุนหรือประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประทศในทวีปยุโรป
6.2 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปนับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
6.3 คูมือการใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และตารางอานคาความดันและอัตราการเตนของหัวใจ อยางละ 1 ชุด
----------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 19 เตียงตรวจคนไข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
-----------------1. ความตองการ
เตียงตรวจโรคพรอมมาขึ้นเตียง มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคการใชงาน
สําหรับตรวจผูปวยที่หองตรวจผูปวยนอก หองปฐมพยาบาลหรือ หอง
Treatment ในหอผูปวยของโรงพยาบาล
-14-/...
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3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 โครงเตียงทําดวยเหล็กเหลี่ยมขนาดไมนอยกวา 1¼ นิ้ว พนดวยสีกันสนิม
3.2 พื้นใตเตียงปูดวยไมอัดหนาไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร
3.3 ใตพื้นเตียงชวงกลางมีลิ้นชักทําดวยเหล็กพนสีสําหรับใสเครื่องมือทางการแพทย สามารถเลื่อน
เขา-ออก ไดสะดวก
3.4 ที่นอนบุดวยฟองน้ํามีความหนาไมนอยกวา 3 นิ้ว หุมดวยผาหนังเทียม
3.5 สวนหัวเตียงสามารถยกปรับระดับสูงขึ้นไดตามความตองการ
3.6 ปลายขาเตียงหุมดวยลูกยางทั้ง 4 ขา
3.7 ขนาดเตียงไมนอยกวา 60 x 185 x 80เซ็นติเมตร
4. อุปกรณประกอบ
4.1 มาขึ้นเตียงชนิด 2 ชั้น โครงทําดวยเหล็ก พื้นปูดวยไมอัดทับบนดวยพื้นยาง ปลายขามาขึ้นเตียง
มีลูกยางสวม จํานวน 1 ตัว
---------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 20 เครื่องชวยหายใจแบบมือบีบสําหรับเด็กแบบซิลิโคน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
---------------------------1.วัตถุประสงคในการใชงาน เปนชุดชวยหายใจใชในกรณีฉุกเฉินโดยการใชมือบีบ
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสวนประกอบหลักแบงเปน 5 สวนดังนี้
2.1.1 หนากาก ทําจาก SILICONE และ POLYSULFONE สีใส ชวยใหงายตอการสังเกตผูปวย
2.1.2ชุดวาลวผูปวย ทําจาก POLYSULFONE และมี PRESSURE RELIEF VALVE 40 CM H2O
สําหรับเด็ก และทารก เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวยในขณะใชงาน
ทําจาก POLYSULFONE เชนกัน
2.1.3ตัวลูกยางบีบชวยหายใจ ทําจาก SILICONE สีขาว มองเห็นภายในตัวลูกยาง งายตอการทําความ
สะอาด ผิวดานนอกหยาบสลับเรียบ เพื่อความกระชับขณะบีบ ไมลื่น ผิวดานในเรียบเปนมัน
ทําความสะอาดงาย
2.1.4 ชุดวาลวออกซิเจน ทําจาก POLYSULFONE
2.1.5 ถุงเก็บเพิ่มสํารองออกซิเจน ทําจาก POLYVINYL CHLORIDE
2.1.6 เปนผลิตภัณฑที่โรงงานผลิตไดรับมาตรฐาน ISO 9001 , ISO13485, CE0434
3.คุณสมบัติทางเทคนิค
3.1 ตัวลูกยางบีบชวยหายใจ มีปริมาตร 500 มิลลิลิตร และ STROKE VOLUME
ไมนอยกวา 250 มิลลิลิตร ,บีบชวยหายใจได 14-20 ครั้งตอนาที สําหรับเด็ก
3.2 ชุดวาลวออกซิเจนเปนระบบใหอากาศเขาไดทางเดียว
3.3 ถุงเก็บเพิ่มสํารองออกซิเจน มีขนาดความจุ 2,700 มิลลิลิตร
3.4 อุปกรณทุกสวนสามารถถอดลางทําความสะอาดไดงาย โดยสวนที่ผลิตจาก POLYSULFONE
และ SILICONE สามารถ AUTOCLAVE ไดที่อุณหภูมิไมนอยกวา 136 °C
(ยกเวน OXYGEN RESERVOIR BAG ซึ่งผลิตจาก POLYVINYL CHLORIDE)
4. อุปกรณประกอบชุดพรอมใชงาน
4.1 ชุดเครื่องชวยหายใจชนิดมือบีบ พรอมหนากากเบอร 3 ( เด็ก )
จํานวน 1 ชุด
4.2 กลองเก็บอุปกรณ
จํานวน 1 ใบ
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รายการที่ 21 เครื่องชวยหายใจแบบมือบีบสําหรับผูใหญแบบซิลิโคน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
----------------------------1.วัตถุประสงคในการใชงาน เปนชุดชวยหายใจใชในกรณีฉุกเฉินโดยการใชมือบีบ
2.คุณสมบัติทั่วไป มีสวนประกอบหลักแบงเปน 5 สวนดังนี้
2.1 หนากาก ทําจาก SILICONE และ POLYSULFONE สีใส ชวยใหงายตอการสังเกตผูปวย
2.2 ชุดวาลวผูปวย ทําจาก POLYSULFONE และมี PRESSURE RELIEF VALVE 60 CM
H2O สําหรับของผูใหญ เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวยในขณะใชงาน ทําจาก
POLYSULFONE เชนกัน
2.3 ตัวลูกยางบีบชวยหายใจ ทําจาก SILICONE สีขาว มองเห็นภายในตัวลูกยาง งายตอ
การทําความสะอาด ผิวดานนอกหยาบสลับเรียบ เพื่อความกระชับขณะบีบ ไมลื่น ผิวดานในเรียบเปนมันทําความ
สะอาดงาย ชุดวาลวออกซิเจน ทําจาก POLYSULFONE
2.4 ถุงเก็บเพิ่มสํารองออกซิเจน ทําจาก POLYVINYL CHLORIDE
2.5 เปนผลิตภัณฑที่โรงงานผลิตไดรับมาตรฐาน ISO 9001 , ISO13485, CE0434
3. คุณสมบัติทางเทคนิค
3.1 ตัวลูกยางบีบชวยหายใจ มีปริมาตร 1,700 มิลลิลิตร และ STROKE VOLUME ไมนอยกวา
900 มิลลิลิตร ,บีบชวยหายใจได 12-15 ครั้งตอนาที สําหรับผูใหญ
3.2 ชุดวาลวออกซิเจนเปนระบบใหอากาศเขาไดทางเดียว
3.3 ถุงเก็บเพิ่มสํารองออกซิเจน มีขนาดความจุ 2,700 มิลลิลิตรสําหรับผูใหญ และเด็กโต
3.4 อุปกรณทุกสวนสามารถถอดลางทําความสะอาดไดงาย โดยสวนที่ผลิตจาก POLYSULFONE และ
SILICONE สามารถ AUTOCLAVE ไดที่อุณหภูมิไมนอยกวา 136 °C (ยกเวน OXYGEN RESERVOIR BAG ซึ่งผลิต
จาก POLYVINYL CHLORIDE)
4. อุปกรณประกอบชุดพรอมใชงาน
4.1 ชุดเครื่องชวยหายใจชนิดมือบีบ พรอมหนากากเบอร 5
จํานวน 1 ชุด
4.2 กลองเก็บอุปกรณ
จํานวน 1 ใบ
------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 22 เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กแบบนอน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
----------------------1. ความตองการ
เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กแบบนอน มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน ใชสําหรับชั่งน้ําหนักเด็กทารก และเด็กเล็ก
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ตัวแทนและจานชั่งทําดวยโลหะไมเปนสนิมหรือวัสดุไมเปนสนิม และเคลือบสีเรียบรอย
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 เปนเครื่องชั่งชนิดมีจานรองรับตัวเด็กทารกและเด็กเล็ก จํานวน 1 จาน ขนาดกวางยาวพอเหมาะสําหรับ
ตัวเด็ก
4.2 มี Scale อานน้ําหนักมาตราเมตริก ทําดวยโลหะไมเปนสนิม
4.3 สามารถชั่งน้ําหนักไดอยางนอยระหวาง 0 ถึง 20 กิโลกรัม
5.เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปนับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
----------------------------------16-/...
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รายการที่ 23 เครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโตะ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
-----------------------1.ความตองการ
เปนเครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโตะมีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคในการใชงาน ใชวัดความดันโลหิตและชีพจรใหแกผูมารับบริการ
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เปนเครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโตะชนิดใชความดันของปรอท
3.2 สายรัดแขนทําจากผา Nylon อยางดี
3.3 ลูกยางบีบพรอมวาลวปรับแรงดัน ทําจากวัสดุอยางดี มีตะแกรงกันฝุนละอองเขาในระบบ
3.4 ตําแหนงบอกความดันสูง ตั้งแต 0-300 มิลลิเมตรปรอท
3.5 วัดความดันแบบปรอทซึ่งบรรจุในทอแกวขนาดเสนผาศูนยกลางภายใน ไมนอยกวา 4.2 มิลลิเมตร
3.6 ตัวเลขบอกขนาดความดันเปนสีที่ตัดกับสีพื้น สามารถมองเห็นตัวเลขไดอยางชัดเจน
3.7 มีวาลว ปด-เปด น้ําปรอท เพื่อปองกันน้ําปรอทเล็ดลอดออกมา
3.8 เมื่อเปดฝาเครื่องวัดความดันจะมีสปริงล็อคฝาอัตโนมัติ
3.9 มีความแมนยําสูง คาความดันผิดพลาด +3 มิลลิเมตรปรอท
4. เงื่อนไขเฉพาะ
4.1 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐาน EN ISO 9001 / 12.2000 , EN ISO 13485 / 11.2000 ,
EN 46001/ 08.1996 , CE 0124
4.2 เปนผลิตภัณฑของประเทศไทย หรือประเทศญี่ปุนหรือประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประทศ
ในทวีปยุโรป
4.3 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปนับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
4.4 มีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิตโดยตรงมาแสดง
-----------------------5. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
ระยะเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑการแพทย
6.วงเงินในการจัดหา
6.1 จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อมประจําป พ.ศ.2557(เงินบํารุง) เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ การแพทย
จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน23 รายการ เปนเงิน3,240,600.-บาท (สามลานสองแสนสี่หมื่นหกรอยบาท
ถวน)
6.2 ราคากลาง(อางอิง) ในการจัดซื้อวงเงิน 3,242,000.-บาท (สามลานสองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน)
7.ในการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 6,000.-บาท(หกพันบาทถวน)
จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา
6,000.-บาท(หกพันบาทถวน)จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
-17-/...
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8. หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
งานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูล
เพิ่มเติมหรือขอเสนอแนะวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัวไดที่
1. ทางไปรษณีย สงถึง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
108 ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
2. โทรศัพท
0 4322 1125 ตอ 131
3. โทรสาร
0 4322 7662
4. ทาง
e-mail
stores@kkpho.go.th
5.โดยระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได
ตั้งแตวันที่..3 พฤศจิกายน 2557... ถึงวันที่...6 พฤศจิกายน 2557.....
------------------------(ลงชื่อ)...ครรชิต เจิมจิตรผอง...
(นายครรชิต เจิมจิตรผอง)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)...สุมิตรชัย คําเขาแดง..
(นายสุมิตรชัย คําเขาแดง)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กรรมการ

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

(ลงชื่อ)..รันยู พลเดช....
(นายรันยู พลเดช)
นายชางเทคนิค ชํานาญงาน
กรรมการ

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

(ลงชื่อ)...สุริยา รัตนปริญญา....
(นายสุริยา รัตนปริญญา)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

ราง

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
---------------------จังหวัดขอนแกน มีความประสงคประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑการแพทย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Auction) จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อมประจําป พ.ศ.2557 (เงินบํารุงจั)ดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 23รายการ คือ
รายการที่ 1 เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียระบบอัตโนมัติขนาดไมนอยกวา 20 ลิตรสําหรับ
ศูนยสุขภาพชุมชน
จํานวน 15 เครื่อง
รายการที่ 2 เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแนน (Hematocrit centrifuge)
จํานวน 9 เครื่อง
รายการที่ 3 เครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กในครรภสําหรับศูนยสุขภาพชุมชน
จํานวน 22 เครื่อง
รายการที่ 4 รถเข็นนอน
จํานวน
1 เครื่อง
รายการที่ 5
เตียงตรวจภายใน
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 6
เครื่องฉายแสงอุดฟน
จํานวน
1 เครื่อง
รายการที่ 7 เตียงฟาวเลอรพรอมราวกั้นเตียงแสตนเลส จํานวน
1 เตียง
รายการที่ 8 โคมไฟตรวจภายใน/ผาตัดเล็ก
จํานวน 3 โคม
รายการที่ 9 เครื่องชั่งน้ําหนักพรอมที่วัดสวนสูง
จํานวน 8
เครื่อง
รายการที่ 10 เครื่องปนและผสมสารอุดฟน
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 11
เครื่องดูดเสมหะ
จํานวน 2 เครื่อง
รายการที่ 12 เครื่องวัดความดันปรอทแบบตั้งพื้น
จํานวน 26 เครื่อง
รายการที่ 13 เครื่องตรวจหู
จํานวน 9
เครื่อง
รายการที่ 14 ตะแกรงทําแผล
จํานวน 21 เครื่อง
รายการที่ 15
เครื่องชั่งน้ําหนักแบบหนาปทมกลมพรอมที่วัดสวนสูง
จํานวน 9 เครื่อง
รายการที่ 16
รถเข็นนั่ง
จํานวน 4 คัน
รายการที่ 17
เครื่องพนยาสําหรับผูปวยหอบหืด
จํานวน
5 เครื่อง
รายการที่ 18 เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล
จํานวน 7 เครื่อง
รายการที่ 19
เตียงตรวจคนไข
จํานวน 1 เตียง
รายการที่ 20 เครื่องชวยหายใจแบบมือบีบสําหรับเด็กแบบซิลิโคน
จํานวน 2 เครื่อง
รายการที่ 21 เครื่องชวยหายใจแบบมือบีบสําหรับผูใหญแบบซิลิโคน
จํานวน 4 เครื่อง
รายการที่ 22 เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กแบบนอน
จํานวน
13 เครื่อง
รายการที่ 23 เครื่องวัดความดันปรอทแบบตั้งโตะ
จํานวน 11 เครื่อง
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-2รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ …4…/2558 ลงวันที่…………………………………
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับจังหวัด
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู ประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงค

จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัประกาศ
น
ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกินสามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
ผูประสงคจะเสนอราคาตองขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง
หรือมอบอํานาจเปนหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่น เปนผูขเอกสาร
อซื้อ
กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่......................................
ระหวางเวลา…13.30...น. ถึงเวลา..14.30..น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
และจะแจงผลการคัดเลือกเบื้องตนใหผูเสนอราคาแตละรายทราบทางไปรษณียตอบรับ
กําหนดวันเสนอราคา(วันเคาะราคา) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่...........................................
เวลา...........น. ถึง.............น. ณ บริษัท บีสไดเมนชั่น จํากัด อาคารสิริคุณากร ชั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่
123 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.-บาท
(หารอยบาทถวน) ไดที่งานพัสดุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่ ….........................................
ถึงวันที่.......................................หรือดูรายละเอียดไดที่ www.kkpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือ www.khonkaen.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 4322 1125ตอ 131 ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่................................พ.ศ.2557
(นายสุริยา รัตนปริญญา)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ....4..../2558
การซื้อครุภัณฑการแพทย
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ ……………...................
--------------------------------จังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อมประจําป พ.ศ.2557(เงินบํารุง)จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 23 รายการ คือ
รายการที่ 1 เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียระบบอัตโนมัติขนาดไมนอยกวา 20 ลิตรสําหรับ
ศูนยสุขภาพชุมชน
จํานวน 15 เครื่อง
รายการที่ 2 เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแนน (Hematocrit centrifuge)
จํานวน 9 เครื่อง
รายการที่ 3 เครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กในครรภสําหรับศูนยสุขภาพชุมชน
จํานวน 22 เครื่อง
รายการที่ 4 รถเข็นนอน
จํานวน
1 เครื่อง
รายการที่ 5
เตียงตรวจภายใน
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 6
เครื่องฉายแสงอุดฟน
จํานวน
1 เครื่อง
รายการที่ 7 เตียงฟาวเลอรพรอมราวกั้นเตียงแสตนเลส จํานวน
1 เตียง
รายการที่ 8 โคมไฟตรวจภายใน/ผาตัดเล็ก
จํานวน 3 โคม
รายการที่ 9 เครื่องชั่งน้ําหนักพรอมที่วัดสวนสูง
จํานวน 8
เครื่อง
รายการที่ 10 เครื่องปนและผสมสารอุดฟน
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 11
เครื่องดูดเสมหะ
จํานวน 2 เครื่อง
รายการที่ 12 เครื่องวัดความดันปรอทแบบตั้งพื้น
จํานวน 26 เครื่อง
รายการที่ 13 เครื่องตรวจหู
จํานวน 9
เครื่อง
รายการที่ 14 ตะแกรงทําแผล
จํานวน 21 เครื่อง
รายการที่ 15
เครื่องชั่งน้ําหนักแบบหนาปทมกลมพรอมที่วัดสวนสูง
จํานวน 9 เครื่อง
รายการที่ 16
รถเข็นนั่ง
จํานวน 4 คัน
รายการที่ 17
เครื่องพนยาสําหรับผูปวยหอบหืด
จํานวน
5 เครื่อง
รายการที่ 18 เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล
จํานวน 7 เครื่อง
รายการที่ 19
เตียงตรวจคนไข
จํานวน 1 เตียง
รายการที่ 20 เครื่องชวยหายใจแบบมือบีบสําหรับเด็กแบบซิลิโคน
จํานวน 2 เครื่อง
รายการที่ 21 เครื่องชวยหายใจแบบมือบีบสําหรับผูใหญแบบซิลิโคน
จํานวน 4 เครื่อง
รายการที่ 22 เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กแบบนอน
จํานวน
13 เครื่อง
รายการที่ 23 เครื่องวัดความดันปรอทแบบตั้งโตะ
จํานวน 11 เครื่อง
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะใชงานได
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
-2-/...
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1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจง เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา รายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.6
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส( e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนา
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนใหญ
ราย พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
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-3ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไวใน (1)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกใหไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคาฯ ตามประกาศนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(6)
สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนผูคากับภาครัใฐนระบบ e-GP พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา(ถามี)
(3)หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(5) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคา
ใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันยืนราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และ
จะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน …120… วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอในเขตพื้นที่ที่ รพ.สต.ที่ไดรับจัดสรรสังกัดอยู(ตามเอกสารแนบ)
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑการแพทย ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาว
นี้จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ
ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกผูประสงค
จะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน - รายการขางตน เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไมรับผิดชอบในความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว จังหวัดจะคืนใหแประสงค
กผู จะเสนอราคา
4.6 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอน
ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา ตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่..4.../2558 ลงวันที่.............................................................”
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-4ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ……………………...……………………….ตั้งแตเวลา …13.30..น.
ถึงเวลา..14.30..น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว
เปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปนผูประสงคจะเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน
3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ
ใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกสประสบ
ขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ
กอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตน
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ เพื่อให
การประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.8 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตอง เริ่มตนที่
3,240,600.-บาท (สามลานสองแสนสี่หมื่นหกรอยบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
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-5(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะตอง
เสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา ครั้งละ 6,000.-บาท(หกพันบาทถวน) จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 6,000.-บาท(หกพันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเสนอราคา ในวันที่.......................................ตั้งแตเวลา...............น.
เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา(บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตอง
ทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน
162,030.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสามสิบบาทถวน)โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการ
ค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา(มีผลตั้งแตวันที่............................
ถึงวันที่..........................................) รวม.......................วัน โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งได แจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ(1)1.5
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได พิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ จังหวัดจะพิจตัารณา
ดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง
ตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแต
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-6เปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน ประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
6.3 จังหวัดสงวนสิทธิ ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จ จริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโย
ชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และ
ลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปน ผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการ โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนนต
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว
และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ จังหวัดอาจจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.4 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบสิ่งของได
ครบถวนภายใน 5 วันทําการ ของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 7.1
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุใน ขอ 1.4 หรือ
ในกรณีที่หนวยงานระดับจังหวัดที่รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหผูชนะการประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทําสัญญากับจังหวัดเจาของงบประมาณแตละจังหวัด โดยตรงกับหนวยงาน ภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ......5.....ของราคา
สิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดัง ตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ กอนหนานั้น
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
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-7(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจง
เวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน ขอ 1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ…0.20…….ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
โดยผูขายตองรับประกันคุณภาพครุภัณฑการแพทยทั้ง 23 รายการ ซึ่งจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน เปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 1 ปนับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน หากเกิดความชํารุดบกพรองในการใชงานปกติ
ผูขายตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน
..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 ไดมาจากเงินงบคาเสื่อม ประจําป พ.ศ.2557(เงินบํารุง)
- การจายเงิน ผูเสนอราคาไดจะตองสงมอบพัสดุใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกตองครบถวน
ตามสัญญากอนแลวเทานั้น
11.2 เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแต จะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่ง
จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิ
การชยนาวี
-8-/…

-811.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอจังหวัดฯ
แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.8 (4) (5) (6) และ (7)มิฉะนั้น จังหวัด
จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
อื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 จังหวัด สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
จังหวัดขอนแกน
วันที่..........เดือน....................................พ.ศ.2557
หมายเหตุ
1. ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ
เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
2. ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให
เปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
3. การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ 5 ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน 2 ชวงเวลาติดตอกัน คือ
ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับ
ตอเนื่องกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ 15 เมษายน 2549 กําหนดวันเสนอราคาวันที่ 20
เมษายน 2549 และกําหนดยืนราคา 30 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาค้ําประกันซอง คือ วันที่
15 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2549และนับตอเนื่องในชวงที่สองใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2549
จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 (รวม 30 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแตวันที่ 15
เมษายน 2549 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่ําแตละครั้งในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหากคํานวณ
แลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพื่อความ
ชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ
155,657,000 บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 311,314 บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum
Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 44,567,500 บาท คํานวณรอยละ 0.2
ไดเทากับ 89,135 บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 80,000 บาท ราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ 7,789,000 บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 15,578 บาท ใหกําหนดการเสนอลด
ราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกวา
ราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000
บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา 300,000 บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตอง
เสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและ
พิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได

