(ร่าง)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์การแพทย์ จัดซือ้ รวมในคราวเดียวกัน จานวน 3 รายการ ครั้งที่ 2
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
-------------------------1. ความเป็นมา
จังหวัดขอนแก่น โดยโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์การแพทย์ จัดซื้อด้วย
เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สาหรับบริหารระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2558 จัดซือ้
รวมในคราวเดียวกัน โดยพิจารณาราคาต่อรายการ จานวน 3 รายการ คือ
1. เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 เตียง
จานวน 1 ชุด วงเงิน 4,380,000 บาท(สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
2. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จานวน 1 เครื่อง วงเงิน 310,000 บาท (สามแสนหนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน)
3. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีระดับกลาง 2 หัวตรวจ จานวน
1 เครื่อง วงเงิน 1,820,000 บาท(หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
รวม 3 รายการ วงเงิน 6,510,000 บาท(หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จัดซื้อด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สาหรับบริหารระดับประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2558
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขเพื่อการทดแทนส่วนขาดและซ่อมบารุง ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างที่เสื่อมสภาพหรือถดถอยหรือเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ดังเดิม
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับจังหวัด
3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล
ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเ สธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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-23.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
จังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ ดังนี้
รายการที่ 1 เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 8 เตียง
คุณลักษณะทัว่ ไป
เป็นชุดศูนย์กลางที่สามารถเฝ้าและติดตามการทางานของเครื่องติดตาม การทางานของสัญญาณชีพข้าง
เตียงผู้ป่วย มีคุณสมบัติตามข้อกาหนด โดยใน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องศูนย์ติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพ
จานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องเฝ้าติดตามการทางานของสัญญาณชีพ
จานวน 8 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง ประกอบด้วย
1. เครื่องติดตามสภาวะของผู้ป่วยระบบควบคุมที่ศนู ย์กลาง (Central Monitor) จานวน 1 ชุด
1.1 มีจอภาพสี ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว ชนิดจอแบน จานวน 2 จอ
1.2 การควบคุมการทางานสามารถใช้ Key board หรือ mouse
1.3 สามารถแสดง Individual bed screen ได้ไม่น้อยกว่า 8 waveform พร้อมค่า Numeric data และ
สัญญาณ ECG real time อีก 8 เตียง ได้พร้อมกันทั้งหมดบนจอภาพ
1.4 สามารถทา Trendgraph screen ได้ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง
1.5 สามารถทา Trend table , Hemodynamics list ได้ และ ST-level บนจอภาพได้
1.6 จอภาพจะต้องปรากฏ ECG real time ของ 16 เตียง พร้อมกันทั้งหมดเสมอ หรือให้แยกแสดง 4 , 6 ,
8 , 12 หรือ 16 เตียงก็ได้ พร้อมกับการทา program อื่น ๆ
1.7 สามารถทา Arrhythmia recall on screen และมี program zoom out เพื่อขยายและ diagnostic
บนจอภาพได้
1.8 สามารถใช้เรียกดูข้อมูลผ่านทางระบบ LAN ของโรงพยาบาลได้ และสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านทาง
สายโทรศัพท์หรือทาง Internet ได้
1.9 มีโปรแกรม Full disclosure ได้ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง และเก็บรูปคลื่นได้ไม่น้อยกว่า 5 รูปคลืน่
1.10 สามารถเรียกข้อมูล ST list ย้อนหลังได้
1.11 สามารถพิมพ์ข้อมูลย้อนหลัง ECG Wave form 12 Leads และ Vital sign ได้ทางเครื่อง laser
printer
1.12 สามารถสั่งวัดความดันโลหิตผู้ป่วยแต่ละเตียง จาก Central Monitor ได้
2. เครื่องเฝ้าติดตามการทางานของสัญญาณชีพ จานวน 8 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
3. ความต้องการ เครื่องเฝ้าและติดตามการทางานของหัวใจพร้อมอุปกรณ์มีคุณสมบัติตามข้อกาหนด ซึ่ง
ตัวเครื่องประกอบด้วย Function การทางานต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้
1) ภาควัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)
2) ภาควัดอัตราการหายใจ (Respiration)
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-33) ภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)
4) ภาควัดความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP)
5) ภาควัดความดันโลหิตชนิดแทงเส้น (IBP)
6) ภาควัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก (CO2)
4. วัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นเครื่องเฝ้าและติดตามการทางานของสัญญาณชีพสาหรับผู้ป่วยที่มี
สภาวะวิกฤต
5. คุณลักษณะทัว่ ไป
5.1 มีโปรแกรมการวิเคราะห์ผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้พร้อมกัน 12 Leads (EKG Analysis Program)
จากการติด Electrode 10 จุด และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 5 Finding หรือดีกว่า
5.2 สามารถใช้ Keypad, Touch Screen l หรือ Knob ควบคุมในการใช้งาน
5.3 สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิทซ์ และแบตเตอรี่แบบชาร์ตไฟได้ภายในตัวเครื่อง
สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 90 นาที (เมื่อแบตเตอรี่ไฟเต็ม) หรือดีกว่า
5.4 สามารถตั้งสัญญาณเตือน (Alarm) สูงและต่าได้
5.5 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ,สหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป
5.6 ได้รับรองมาตราความปลอดภัย IEC 60601-1 , IEC60601-1-2 หรือ IEC 60601-2-27 หรือ ดีกว่า
6. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
6.1 ภาควัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
6.1.1 มีช่องสาหรับสายเสียบ (Connector) เพื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) อัตราการเต้นของหัวใจ,
อัตราการหายใจ, ปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด, ความดันโลหิตชนิดภายนอกและ
วัดอุณหภูมิ 2 ช่อง
6.1.2 ภาคการตรวจวัดเป็นชนิด Multiconnector จานวน 2 ช่อง หรือ Modular โดยต้องมี
Multiconnector หรือ Modular ภายในตัวเครื่อง แต่ละเครื่อง (ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ) เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานราชการ ไม่น้อยกว่าดังนี้
6.1.2.1 มี Multi Connector หรือ Modular วัดความดันโลหิตชนิดแทงเส้น IBP ภายใน
ตัวเครื่องแต่ละเครื่อง
6.1.2.2 มี Multi connector หรือ Modular วัดคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจ EtCO2
ภายในตัวเครื่องแต่ละเครื่อง
6.1.2.3 โดยชุดวัด Multi Connector หรือ Modular หน่วยงานเพียงแต่ซื้อเพิ่มเฉพาะอุปกรณ์ที่
ใช้วัด IBP, EtCO2, BIS และ CO ได้ตามต้องการในอนาคต
6.2 ภาคแสดงผล (Display)
6.2.1 จอภาพสีแบบ TFT Color LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ความละเอียด 1024 x 768 จุด
จานวน 8 เครื่อง
6.2.2 ภาคแสดงผลสามารถแสดงรูปคลื่นสัญญาณต่างๆ ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ
6.2.3 สามารถเปลี่ยนสีสัญญาณชีพได้
6.2.4 สามารถเรียกข้อมูลย้อนหลังเป็นกราฟได้ Trendgraph ไม่น้อยกว่า 24 ชัว่ โมง
6.2.5 สามารถเลือกความเร็วในการกวาดรูปคลื่นได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ
6.2.6 สามารถแสดงสัญญาณชีพต่าง ๆ (Vital signs list) ตามพารามิเตอร์ที่วัดจากผู้ป่วยได้โดยสามารถ
แสดงค่าเป็นตัวเลขได้
4/6.2.7 สามารถ
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6.2.7 สามารถแสดงสัญญาณเตือน (Alarm) ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ Alarm Tachycardia และ
Bradycardia หรือ เหตุการณ์อื่นๆ
6.2.8 ที่จอภาพแสดงผลมีหลอดไฟแสดงสถานะของสัญญาณเตือน
เพื่อแยกสถานะความรุนแรงของ
เหตุการณ์โดยแสดงเป็นสีชัดเจน
6.3 การติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)
6.3.1 สามารถดูสญ
ั ญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ 3 Lead I , II และ III (สาหรับสัญญาณคลื่นไฟฟ้า
หัวใจ 6 Lead ดังนี้ I , II , III , aVR , aVL , aVF และ V lead สามารถเพิ่มได้ในภายหลัง )
6.3.2 สามารถติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสามารถปรับ SENSITIVITY ได้
6.3.3 สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติการเต้นของหัวใจ (Arrhythmia Analysis) ได้ไม่น้อยกว่า 19
รูปแบบ หรือ ดีกว่า
6.3.4 สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติการเต้นของหัวใจ (Arrhytmia Analysis) ได้ความเที่ยงตรงตาม
มาตรฐาน ec1 ดังนี้ Tachy, VPC Run, VT,VF หรือดีกว่า
6.3.5 สามารถแสดงสัญญาณ ST ได้และเก็บข้อมูลสามารถเรียกกลับมาดูได้
6.3.6 สามารถเก็บเหตุการณ์และเรียกกลับมาดูของความผิดปกติการเต้นของหัวใจ(Arrhythmia recall)
ได้ ไม่น้อยกว่า 1000 เหตุการณ์(24 ชั่วโมง)
6.3.7 สามารถเก็บข้อมูลแบบ (Full Disclosure) โดยการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดู Wareforms
ย้อนหลังได้ 24 ชั่วโมง หรือดีกว่า
6.3.8 สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ไม่น้อยกว่า 0 , 15 ถึง 300 ครั้ง/นาที
6.3.9 มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวนต่าง ๆ ดังนี้ ESU filter (ภายในตัวเครื่อง) , Pacing pulse
detection , AC hum filter , Defibrillation-Proof type CF
6.4 ภาคอัตราการหายใจ (Respiration)
6.4.1 ใช้เทคนิคการวัดแบบ impedance
6.4.2 สามารถวัดอัตราการหายใจได้ไม่น้อยกว่า 0 ถึง 150 ครั้งต่อนาที
6.4.3 สามารถติดตามสัญญาณชีพการหายใจ และ สามารถปรับ Sensitivity ได้
6.5 ภาควัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)
6.5.1 สามารถวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ได้ไม่น้อยกว่า 1 ถึง 100%
6.5.2 สามารถวัดค่าชีพจร (Pulse rate) ได้ไม่น้อยกว่า 30 ถึง 300 ครั้ง/นาที
6.5.3 สามารถติดตามรูปคลื่น Plethysmographi และสามารถปรับ Sensitivity ได้ตั้งแต่ 1/8 ถึง 8
และ Auto
6.6 ภาควัดความดันโลหิตชนิดภายนอก (Non-Invasive Blood Pressure)
6.6.1 สามารถวัดความดันโลหิตแบบไม่แทงเส้น โดยใช้เทคนิคการ วัดแบบ Oscillometric
6.6.2 สามารถตั้ง Trigger NIBP ได้ (PWTT) หรือ เทียบเท่า
6.6.3 สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ทารกจนถึงผู้ใหญ่
6.6.4 สามารถเลือก Mode ในการวัดได้ดังนี้ Manual, Periodic และ STAT
6.7 ภาควัดความดันโลหิตชนิดแทงเส้น (IBP)
6.7.1 สามารถวัดความดันโลหิตได้ตั้งแต่ –50 ถึง 300 mmHg (มิลลิเมตร ปรอท)
6.7.2 มีความแม่นยาในการวัดความดันโลหิต + 1mmHg (มิลลิเมตร ปรอท)
6.7.3 สามารถวัดค่าชีพจร (Pulse Rate) ได้ตั้งแต่ 30 ถึง 300 ครั้ง/นาที
6.7.4 มีความแม่นยาในการวัดค่าชีพจร + 2 ครั้ง/นาที
6.7.5 สามารถเลือกแสดงค่าคานวณPPVหรือSPVได้
5/6.8 ภาควัดก๊าซ
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6.8 ภาควัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจ (CO2)
6.8.1 ใช้วิธีการวัดแบบ Mainstream
6.8.2 สามารถวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออกได้ไม่น้อยกว่า 0 ถึง 76 mmHg
6.8.3 ใช้เวลาในการ Warm-up ภายใน 15 วินาที
6.8.4 สามารถวัดอัตราการหายใจได้ไม่น้อยกว่า 5 ถึง 60 ครั้ง ต่อนาที
6.9
ภาควัดอุณหภมิ (Temperature)
6.9.1 สามารถวัดอุณหภูมิในและภายนอกร่างกาย
6.9.2 สามารถวัดอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 0-45 ◦C
6.9.3 มีความแม่นยาในการวัดเท่ากับ±0.1◦C (25◦C-45◦C)
7. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
7.1
ECG Connection Cable (3/6 Electrodes)
จานวน 8 เส้น
7.2 ECG Electrode Lead (3 Electrodes)
จานวน 8 ชุด
7.3 Air Hose for NIBP
จานวน 8 เส้น
7.4 Cuff for Adult
จานวน 16 ชิ้น
7.5 Cuff for Childrenขนาด 5,7,10cm อย่างละ
จานวน 5 ชิน้
7.6 Cuff for Large-Adult
จานวน 8 ชิ้น
7.7 Air Hose for Neonate ขนาด3,4,5cm อย่างละ
จานวน 5 ชิ้น
7.8 SpO2 Connection Cable
จานวน 8 เส้น
7.9 SpO2 Blupro Probe Reusable
จานวน 8 เส้น
7.10 SpO2 Y Probe สาหรับเด็ก
จานวน 10 เส้น
7.11 IBP Connector Cable
จานวน 8 เส้น
7.12 Disposable Transducer IBP
จานวน 8 ชุด
7.13 EtCO2 Sensor
จานวน 3 ชุด
7.14 Airway Adapter
จานวน 10 ชิ้น
7.15 Electrode แบบ 10 สาย
จานวน 1 ชุด
7.16 รถเข็น (ภายประเทศไทย) หรือ Wall Mount
จานวน 8 คัน
7.17 คู่มือการใช้งานภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างละ
จานวน 1 ชุด
8. เงื่อนไขเฉพาะ
8.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจาหน่าย และมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจาหน่ายจากผู้ผลิต
8.2 มีคู่มือการใช้งานและบารุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8.3 รับประกันคุณภาพเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันรับมอบของครบและมาดูแลรักษาเครื่องทุกๆ6เดือน
จนครบระยะประกัน
8.4 หากเครื่องชารุดและต้องนากลับซ่อม ทางบริษัทต้องมีเครื่องสารองใช้งานระหว่างซ่อมภายใน 7 วันนับจาก
วันที่ โรงพยาบาล แจ้งซ่อมกับบริษัท
8.5 หากมีการอัพเกรดข้อมูลต่างๆของเครื่องทางบริษัทต้องบริการอัพเกรดให้โดยไม่คิดค่าบริการ
8.6 ทางบริษัทต้องมีการอบรมการใช้งานจนกว่าผู้ใช้จะปฏิบัติงานเองได้
8.7 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการผ่านงานของช่างไม่น้อยกว่า 3 คน ในการซ่อมหรือบริการจากผู้ผลิต
8.8 มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าจะสนับสนุนอะไหล่สารองไม่น้อยกว่า 5 ปี
………………………………………….
6/ รายการที่ 2
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รายการที่ 2 เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์
1. ความต้องการ เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการทางานของหัวใจทารกในครรภ์ได้ในเวลา
เดียวกัน
2. วัตถุประสงค์ ใช้บันทึกความแรง ความถี่ และช่วงเวลาการบีบตัวของมดลูก (Intensity, Frequency
& Duration) บันทึกการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์จากภายนอก (ทางหน้าท้อง)
3. คุณลักษณะทัว่ ไป
3.1 ใช้ตรวจวัดและบันทึกการบีบตัวของมดลูก (ทางหน้าท้อง)
3.2 ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Volts 50Hz มีไฟแสดงสถานการณ์ใช้กระแสไฟจากแหล่งจ่ายไฟ
ปกติ หรือแบตเตอรี่
3.3 แบตเตอรี่เป็นแบบชนิด Li-ion สามารถชาร์จไฟได้
3.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2
3.5 จอแสดงผลเป็นแบบ TFT color LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว
3.6 สามารถปรับตั้งค่าความเข้มของ Printer ได้ 3 ระดับ คือ 1,2 และ 3
3.7 สัญญาณเตือนเป็นแบบเสียงสัญญาณและไฟเตือนบริเวณด้านบนของเครื่อง
3.8 ผลิตภัณฑ์ทวีปยุโรป ประเทศอเมริกา ไทย
3.9 ผู้ผลิตและผู้นาเข้าต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485:2012 และถ้าหากผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ผู้ขายต้องแสดงหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือ
แพทย์ และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับสานักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ ปี พ.ศ. 2551
4. คุณลักษณะทางเทคนิค
4.1 เครื่องชุดศูนย์กลางติดตามพร้อมทั้งบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการทางานของหัวใจทารกในครรภ์
เป็นจอภาพชนิด LCD หรือ LED มีขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิว้
4.1.1 สามารถแสดงรูปกราฟการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์, รูปคลื่นการบีบตัวของมดลูก, อัตรา
การเต้นของหัวใจทารกในครรภ์, ชื่อผู้ป่วยและเวลา วัน เดือนปี ของแต่ละเตียงได้บนจอภาพ
พร้อมระบบ zoom แยกระหว่าง Fetal Heart Rate ของเด็กคนที่ 1 และ 2 ได้
4.1.2 สามารถเก็บและเรียกดูข้อมูลรูปกราฟการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์, รูปคลื่นการบีบตัวของ
มดลูก, อัตราการ เต้นของหัวใจทารกในครรภ์, รหัสผู้ป่วย, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อแพทย์เจ้าของไข้,
ชื่อพยาบาลผู้ดูแล และเวลา วัน เดือน ปี ของแต่ละเตียงได้
4.1.3 สามารถพิมพ์ผลผ่านทาง Printer ได้ และค่า Fetal Heart Rate 1, Fetal Heart Rate 2
และ UC ที่พิมพ์ออกมาจะต้องแยกสีกราฟของแต่ละค่าให้แตกต่างอย่างชัดเจน โดยรายงาน
1 แผ่น (A4) จะต้องบันทึกข้อมูล Fetal Heart Rate 1, Fetal Heart Rate 2 , UC , High
level alarm , Low level alarm , Tachy , Brady ,ได้ไม่น้อยกว่า 20 นาที
4.2 เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก
4.2.1 ภาครับสัญญาณ (Input Section)
4.2.2 การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Fetal Heart Rate)
4.2.2.1 วิธีการวัดเป็นแบบ Pulse Doppler มีความถี่ใช้งาน 2 MHz และหัวตรวจเป็นแบบ
Waterproof (IPX7)
4.2.2.2 ช่วงการวัดอัตราการเต้นของหัวใจตั้งแต่ 50-240 bpm ค่าความถูกต้อง
FHR ±2% bpm
7/4,2,2,3 ค่า Intensity
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4.2.2.3 ค่า Intensity มีขนาดน้อยกว่า 3 mW/cm²
4.2.2.4 มีสัญญาณเตือนเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ต่าหรือสูงเกินที่กาหนด
4.2.3 การวัดการบีบตัวของมดลูก (Uterine Contraction)
4.2.3.1 ภาควัดเป็นแบบ External type
4.2.3.2 สามารถบันทึกการดิ้นของทารกในครรภ์ได้โดยอัตโนมัติ
4.2.3.3 ค่า Frequency response ~ 0.5 Hz
4.2.3.4 มีระบบ Reference (zero) Control
4.2.3.5 สัญญาณการหดรัดตัวของมดลูกมี 0-99 หน่วย
4.2.3.6 หัวตรวจ UC เป็นแบบ Waterproof (IPX7)
4.3 ภาคแสดงสัญญาณ (Display Section)
4.3.1 มีสัญญาณแสดงการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์
4.3.2 แสดงผลค่าเป็นตัวเลขและกราฟทุกครั้งที่มอี ัตราการเต้นของหัวใจและการบีบตัวของมดลูก
4.3.3 สามารถแสดงผลเป็นตัวเลขและกราฟของ FHR ของเด็กแฝดได้ในกรณีที่วัดเด็กแฝด
4.4 ภาคบันทึกสัญญาณ (Recorder Section)
4.4.1 สามารถบันทึกการทางานของหัวใจทารกได้ 2 คน ในเวลาเดียวกัน
4.4.2 ตารางด้านอัตราการเต้นของหัวใจที่ระดับอัตราการเต้นของหัวใจ 50-240 ครั้งต่อนาที
4.4.3 ตารางค่าการบีบรัดตัวของมดลูก (Uterine Activity) แสดงระดับการบีบรัดตัวของมดลูกได้
0-100 หน่วย
4.4.4 สามารถบันทึกได้ทั้งข้อมูล รูปกราฟ, ตัวเลขและตัวอักษร
4.4.5 สามารถบันทึกเวลา วัน เดือน ปี และอัตราความเร็วของกระดาษ
4.4.6 สามารถต่อ Remote Event Marker ที่ตัวเครื่องสาหรับให้มารดากดเมื่อทารกในครรภ์ดิ้น
4.4.7 มีระบบ Fetal Movement ตรวจจับการดิ้นของทารกในครรภ์แบบอัตโนมัติ
4.4.8 สามารถปรับอัตราความเร็วกระดาษได้ 1,2 และ 3 cm/min
4.4.9 ระบบ Printer เป็นแบบ Thermal array roll
4.4.10 สามารถปรับค่า Printer แบบอัตโนมัติได้ตั้งแต่ 10,20,30,40,50 และ 60 min
4.4.11 มีข้อความแสดงบนกระดาษบันทึก เมื่อเครื่องทาการบันทึกครบทุกๆ 10 นาที
4.4.12 มีฟังค์ชั่น ZOOM ซึ่งจะขยายจากช่วงการแสดงผล 50-240 bpm เป็น 105-200 bpm
4.5 ตัวเครื่องรองรับระบบ Fetal Central Monitoring
4.5.1 สามารถเชื่อมต่อระบบ Central Fetal Monitoring ได้ โดยระบบสามารถรองรับได้ไม่น้อย
กว่า 16 เตียง และเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมงทั้ง 16 เตียงและจะต้อง
พิมพ์ชื่อผู้ป่วยแพทย์ และพยาบาลผู้ดูแล เป็นภาษาไทยได้
4.5.2 สามารถเรียกดูค่า Trend ได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
5. อุปกรณ์ประกอบ
5.1 Ultrasonic Transducer
จานวน
2
ชุด
5.2 UC Transducer
จานวน
1
ชุด
5.3 Remote Event Marker
จานวน
1
ชุด
5.4 กระดาษบันทึก
จานวน
1
ชุด
5.5 Gel
จานวน
1
หลอด
8/5.6 แผ่นซีดี
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5.6 แผ่นซีดี Software Fetal Central Monitoring
จานวน
1
แผ่น
5.7 ชุดศูนย์กลางระบบ central และ printer
จานวน
1
ชุด
6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจาก
บริษัทผู้ผลิต มาแสดง
6.2 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
6.3 ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันตรวจรับ
6.4 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าจะสนับสนุนอะไหล่สารองไม่น้อยกว่า 5 ปี
6.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งช่างมาสาธิตวิธีการใช้งาน และการบารุงรักษาเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
ทั้งสิ้น
…………………………………………
รายการที่ 3 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืน่ เสียงความถี่สูง ชนิดสี ระดับกลาง 2 หัวตรวจ
1 ความต้องการ :เครือ่ งตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound Scanner)
ชนิด Real Timeซึ่งสามารถตรวจแบบ Doppler ได้ พร้อมอุปกรณ์ครบ มีคุณสมบัติตามข้อกาหนด
2 วัตถุประสงค์การใช้: เพื่อใช้ตรวจอวัยวะภายในช่องท้อง และระบบหลอดเลือด โดยสามารถบันทึกภาพ
ที่ตรวจได้
3 คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เป็นเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีระบบฟูลลี่ดิจิตอล สามารถเลือกใช้กับ
หัวตรวจชนิดต่างๆ เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งานได้
3.2 ชุดควบคุม (Control panel) สามารถยกปรับระดับขึ้นลงได้ตามตาแหน่งที่เหมาะสม
3.3 ชุดแป้นพิมพ์ (Keyboard)ติดตั้งด้านล่างของชุดควบคุม (Control panel) สามารถดึงออกมาใช้
งานได้ง่าย
3.4 ชุดควบคุม (Control panel) ประกอบด้วยชุด Touch Command Screen และ Single Trackball
3.5 สามารถเก็บบันทึกบันทึกภาพลงบน Hard disk และเครื่องบันทึกภาพแบบ DVDซึ่งประกอบ
และติดตั้งมากับเครื่อง
3.6 สามารถแสดงระบบการตรวจแบบ Pulse Subtraction Tissue Harmonic Imaging (THI)
3.7 จอแสดงภาพ (Monitor) มีขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว สามารถให้ความคมชัดและรายละเอียดของภาพ
สูง
3.8 และสามารถหมุนจอไปทางซ้าย-ขวา และปรับระดับมุมของจอภาพได้ตามต้องการ
3.9 เป็นเครื่องติดตั้งบนโต๊ะเข็น ชนิดที่มีล้อ 4 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายไปมาสะดวกและสามารถล็อคล้อ
ให้หยุดนิ่งได้
3.10 มีระบบการเชื่อมโยง net work แบบมาตรฐาน DICOM3 ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบการส่งภาพ
ทางการแพทย์ ( PACS )
3.11 ใช้กับกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 โวลต์ 50 เฮิร์ท
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4.1 สามารถทาการตรวจอวัยวะภายในด้วยการเลือกใช้ชนิดหัวตรวจ (Transducers หรือProbe)อย่างน้อยดังนี้
4.1.1 Electronic Linear Probe
4.1.2 Electronic Convex Probe
4.1.3 Electronic Transvaginal Probe
4.1.4 Electronic Transrectal Probe
4.2 มีช่องสาหรับต่อหัวตรวจ (Probe connector) ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 2 หัว
4.3 หัวตรวจ (Transducer)เป็นชนิด Multi frequencyโดยสามารถเลือกใช้ความถี่ได้ไม่น้อยกว่า10
ค่า ความถี่ในหัวตรวจเดียวกันพร้อมแสดงความถี่ทุกค่าที่จอภาพได้
4.4 มีจานวนช่องประมวลผลสัญญา (Receiving channel) ไม่น้อยกว่า 18,000 ช่องสัญญา
4.5 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลคนไข้ภายในตัวเครื่อง
4.6 สามารถแสดงระบบการตรวจแบบ Pulse Subtraction THIโดยสามารถเลือกปรับค่าความถี่
ได้ 5 ค่าความถี่
4.7 สามารถเลือกรูปแบบในการแสดงภาพไม่น้อยกว่ารูปแบบดังนี้
4.7.1 2D imaging mode
4.7.2 M-mode
4.7.3 Color Doppler mode
4.7.4 Pulse wave Doppler mode
4.7.4 Tissue harmonic imaging
4.8 คุณสมบัติการตรวจใน B (2D)-mode
4.8.1 ระยะลึกในการตรวจสามารถตรวจได้ลึกสุดไม่น้อยกว่า 24 เซนติเมตร
4.8.2 อัตราความเร็วในการแสดงภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 450 frames/sec
4.8.3 สามารถทาการปรับ view ในการแสกนและทาการ Steering เพื่อดูภาพในตาแหน่ง
ที่ต้องการได้
4.8.4 มีระบบการ Pan และ Zoom ภาพเพื่อดูรายละเอียดของภาพตามตาแหน่งต่างๆ
ที่ต้องการได้
4.8.5 สามารถทาการย้อมสีภาพของภาพ B-Mode ให้เป็นสีต่างๆ ได้เพื่อประโยชน์ในการ
วินิจฉัย
4.8.6 THI (Tissue Harmonic Imaging) เป็นระบบMulti-Frequencyสามารถปรับเปลี่ยน
ความถี่ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 5 ความถี่ในหัวตรวจเดียวกัน
4.9 คุณสมบัติการตรวจใน M-mode
4.9.1 M-mode sweep speed สามารถทาการปรับระดับความเร็วในการแสดงภาพได้
4.9.2 M-mode gain สามารถทาการปรับ gain เพื่อความคมชัดได้
4.9.3 M-mode image quality adjustment
4.9.4 สามารถปรับค่า dynamic range เพื่อเพิ่มความคมชัดในส่วนบริเวณของภาพได้
4.9.5 สามารถปรับ edge enhancement เพื่อเพิ่มความคมชัดในส่วนบริเวณของขอบภาพได้
10/4.9.6 AGC

- 10 4.9.6 AGC (Automatic Gain Control) สามารถควบคุมค่า Gain ให้เหมาะสมกับอวัยวะ
ในแต่ละส่วนที่ทาการตรวจได้
4.9.7 สามารถทาการย้อมสีภาพของภาพ M-mode ให้เป็นสีต่างๆ ได้เพื่อประโยชน์ในการ
วินิจฉัย
4.10 คุณสมบัติการตรวจใน Doppler Mode
4.10.1Doppler scanสามารถแสดงภาพ B-mode และ Doppler-mode พร้อมกันในลักษณะของ
ภาพ Real time และแสดงภาพ Doppler-modeแบบเต็มจอได้
4.10.2 สามารถปรับค่า filter cut-off ได้เพื่อให้ได้ภาพ Spectrum Doppler ที่คมชัดได้
4.10.3 สามารถทาการปรับ Baselineได้ทั้งขณะ Real time และหลังจากการ Freeze
ภาพแล้ว
4.10.4 สามารถทาการย้อมสีภาพของภาพ Doppler Mode ให้เป็นสีต่างๆ ได้เพื่อประโยชน์
ในการวินิจฉัย
4.10.5 ตาแหน่ง ROI ในส่วนของ Doppler จะเลื่อนไปตามตาแหน่ง Sample positionที่ทาการ
ตรวจได้โดยอัตโนมัติ
4.11 ความสามารถใน Color Doppler
4.11.1 Color Doppler mode สามารถปรับเลือกโหมดในการแสดงได้ดังนี้
1) CDI mode
- Flow velocity
- Flow velocity/variance
- Power
2) Power Angio mode
3) TDI mode (depend on probe)
4.11.2 Color Doppler baseline การปรับ baseline สามารถทาได้ทั้งขณะ Real - time
ภายหลังจากการหยุดภาพ (Frozen) และยังสามารถปรับได้ใน Cine memory
4.11.3 มีโหมดในการปรับค่าการ balance weight หรือ Tissue/Color Priority ของภาพ
Color B/Wได้
4.11.4 Color Doppler filter มีระบบการกรองคลื่นสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นด้วย 2 เทคโนโลยี
1) Filter cut-off หรือ Noise cut Filter ทาหน้าที่ตัดสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้น
2) FIO filter ทาหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพในการ flow ให้ดีขึ้น
4.11.5 อัตราความเร็วในการแสดงภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 300 frames/sec
4.12 มีเครื่องวิดีโอ เพื่อบันทึก และดูภาพย้อนหลังได้ จานวน 1 ชุด หรือหน่วยความจา Cine และ Scroll
4.13 มีระบบสาหรับลดสัญญาณรบกวน แบบ Speckle Reduction Imaging
4.14 สามารถรายงานผล พิมพ์ข้อความลงในภาพได้
4.15 สามารถทาการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ DICOM และสามารถเขียนข้อมูลลงแผ่น CD และ DVD ใน
รูปแบบ Fileของ JPEG, AVI หรือรูปแบบอื่นที่ให้คุณภาพของภาพไม่น้อยกว่านี้
11/5.อุปกรณ์ประกอบ
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5. อุปกรณ์ประกอบ
5.1 หัวตรวจแบบ Electronic Convex Probe สาหรับตรวจภายในช่องท้อง ขนาดความถี่ไม่น้อยกว่า
3.5 MHz มุมกว้างไม่น้อยกว่า 70 องศา
จานวน 1 หัว
5.2 หัวตรวจแบบ Electronic Linear Probe สาหรับตรวจอวัยวะตื้นๆ ขนาดความถี่ไม่น้อยกว่า
8.0MHz ที่ความกว้างในการแกสนไม่น้อยกว่า 58 มม จานวน 1 หัว
5.3 เครื่องบันทึกภาพบนกระดาษ
จานวน 1 เครื่อง
5.4 อุปกรณ์ควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้า (Voltage Stabilizer)จานวน 1 เครื่องขนาดไม่ต่ากว่า
2 KVA
5.5 Ultrasound gel
จานวน 10 ลิตร
5.6 กระดาษบันทึกภาพ
จานวน 10 ม้วน
5.7 คู่มือการใช้งาน ระบบวงจรและการดูแลรักษาเครื่องอย่างละเอียด แบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย
อย่างละ 2 ชุด
6 เงื่อนไขอื่นๆ
6.1 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น
6.2 ต้องมีเอกสารข้อมูล และเอกสารรูปภาพจากบริษัทโดยตรง มาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณา
6.3 เครื่องและอะไหล่ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือถูกนาไปสาธิตมาก่อน
6.4 รับประกันคุณภาพเครื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
6.5 บริษัทจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ชานาญงานมาติดตั้งเครื่องและระบบเชื่อมต่อต่างๆ จนสามารถใช้งานได้
เป็นอย่างดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
6.6 บริ ษั ท จะมี ก ารส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ช านาญงาน มาสาธิต วิ ธี ก ารใช้ ง านเครื่ อ งและการดู แ ลรั ก ษาให้ กั บ
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจนใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นระยะเวลา 1 เดือน
6.7 บริษัทจะมีการส่งช่างผู้ชานาญงานมาทาการบารุงรักษาเครื่อง (Maintenance) อย่างน้อย 4 เดือน
ต่อครั้งภายในระยะเวลารับประกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และในระยะเวลาประกัน ถ้าเครื่องชารุด
ผู้ขายต้องรีบดาเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งพร้อมทั้งต้องจัดหาเครื่อง
สารองที่มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าเครื่องเดิมมาให้ใช้ และ หากแก้ไขแล้วถึง 3 ครั้ง ในอาการเดียวกันยัง
ไม่ ส ามารถใช้ ง านได้ ปกติ ผู้ ข ายจะต้ อ งเปลี่ ยนชิ้ นส่ ว นใหม่ ห รือ เปลี่ย นเครื่ อ งใหม่ ใ ห้ โดยไม่ คิ ด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
6.8 บริษัทจะจัดหาช่างมาประเมินประสิทธิภาพของเครื่องและออกใบรับรองให้ตามหลักการประเมิน
โรงพยาบาลคุณภาพ(Hospital accreditation) 1 ครั้งก่อนประกันหมดอายุ
6.9 บริษัทจะต้องติดตั้ง Down light Luminaireในห้องตรวจอัลตราซาวนด์ จานวน 2 จุด
6.10 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจาหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
(ต้องแสดงหนังสือรับรองจากบริษัท/โรงงานผู้ผลิตมาด้วย)
6.11 บริษัทจะต้องส่งเครื่องภายในระยะเวลาที่กาหนด 90 วัน
ต้องรับประกันว่ามีอะไหล่สาหรับเปลี่ยนทดแทนได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
6.12 Softwareต่างๆ ที่มีใช้อยู่แล้ว หากมีการพัฒนาและนาออกมาเผยแพร่ ผู้ขายจะต้องทาการ
Upgrade softwareและ Hardware ให้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ออกมาเผยแพร่
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดระยะเวลารับประกัน
12/6.13 มีคู่มือ
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6.13 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 2 ชุด
6.14 มีคู่มือการซ่อมพร้อมวงจรอย่างละเอียดสาหรับช่าง (Technical Service Manual) จานวน 1 ชุด
……………………………………………
5. ระยะเวลาการดาเนินการ
เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2558
6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
ครุภัณฑ์ทุกรายการส่งมอบไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
7.วงเงินในการจัดหา
7.1 จัดซื้อด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สาหรับบริหารระดับประเทศ
ปีงบประมาณ 2558 เพื่อดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จานวน 3 รายการ โดย
พิจารณาราคาต่อรายการ เป็นเงิน รวม 3 รายการ วงเงิน 6,510,000 บาท(หกล้านห้าแสนหนึ่งหมืน่ บาทถ้วน)
7.2 ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้น ดังนี้
1. เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 เตียง
จานวน 1 ชุด วงเงิน 4,300,000 บาท(สีล่ ้านสามแสนบาทถ้วน)
2. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จานวน 1 เครื่อง วงเงิน 310,000 บาท (สามแสนหนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน)
3. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีระดับกลาง 2 หัวตรวจ จานวน
1 เครื่อง วงเงิน 1,820,000 บาท(หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
7.3 ในการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่า(Minimum Bid) ตามรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 เตียง
จานวน 1 ชุด เสนอลดราคาขั้นต่าไม่น้อยกว่าครั้งละ 8,000 บาท(แปดพันบาทถ้วน)จากราคา
สูงสุดการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 8,000บาท
(แปดพันบาทถ้วน)จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
2. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จานวน 1 เครื่อง เสนอลดราคาขั้นต่าไม้น้อยกว่าครั้งละ
600 บาท(หกร้อยบาทถ้วน)จากราคาสูงสุดการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาลด
ราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 600บาท (หกร้อยบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
3. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีระดับกลาง 2 หัวตรวจ จานวน 1 เครื่อง
เสนอลดราคาขั้นต่าไม้น้อยกว่า ครั้งละ 3,000บาท(สามพันบาทถ้วน)จากราคาสูงสุดการประกวดราคาฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) จากราคาครั้ง
สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ
งานพัส ดุ กลุ่ม งานบริห ารทั่ว ไป โรงพยาบาลสิริน ธร จัง หวั ด ขอนแก่น สถานที่ติ ด ต่อ เพื่อ ขอทราบข้อ มูล
เพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะวิจ ารณ์ หรือแสดงความคิ ดเห็ นโดยเปิ ดเผยตั วได้ ที่
1. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง ผู้อานวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ตู้ ปณ 089 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
2. โทรศัพท์
0 4326 7041-2 ต่อ 108
3. โทรสาร
0 4326 7173
4. ทาง e-mail
pazzadu@sirinthorn.net
13/5.โดยระบุชื่อ
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ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่
(ลงชื่อ) สิริ สิริจงวัฒนา ประธานกรรมการ
(นายสิริ สิริจงวัฒนา)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
(ลงชื่อ) หรรษา เรืองศิริปิยะกุล กรรมการ
(นางหรรษา เรืองศิริปิยะกุล)
นายแพทย์ชานาญการ
(ลงชื่อ) วินัย ศิริกุล กรรมการและเลขานุการ
(นายวินัย ศิริกุล)
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

27 พฤษภาคม 2558

(ลงชื่อ) ศุภวัฒนา ผาพันธ์ กรรมการ
(นางสาวศุภวัฒนา ผาพันธ์)
นายแพทย์ชานาญการ
(ลงชื่อ) ประภัสสร ไกรหาญ กรรมการ
(นางประภัสสร ไกรหาญ)
นักรังสีการแพทย์ชานาญการ

(ร่าง)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
---------------------จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction) จัดซื้อด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สาหรับบริหารระดับประเทศ
ประจาปีงบประมาณ 2558 จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จานวน 3 รายการ โดยพิจารณาราคาต่อรายการ คือ
1. เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 เตียง
จานวน 1 ชุด
2. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีระดับกลาง 2 หัวตรวจ จานวน
1 เครื่อง
รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที…่ …….…/2558 ลงวันที่…………………………………
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รวมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้
มีผลประโยชน์รวมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้ มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสาม
หมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง
หรือมอบอานาจเป็นหนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอานาจให้ผู้อื่น เป็นผู้ขอซื้อเอกสาร
2/กาหนด
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กาหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดดังนี้
รายการที่ 1. เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 เตียง
จานวน 1 ชุด
ในวันที่ .......... พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
รายการที่ 2. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จานวน 1 เครื่อง
ในวันที่ ...........พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.45 น. ถึงเวลา 11.15 น
รายการที่ 3. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีระดับกลาง 2 หัวตรวจ จานวน
1 เครื่อง
ในวันที่ ..........พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.
ณ.ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และจะแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคา
แต่ละรายทราบทางไปรษณีย์ตอบรับ
กาหนดเสนอราคา(วันเคาะราคา)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดดังนี้
รายการที่ 1. เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 เตียง
จานวน 1 ชุด
ในวันที่ .......... พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
รายการที่ 2. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จานวน 1 เครื่อง
ในวันที่ ...........พฤษถาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.45 น. ถึงเวลา 11.15 น
รายการที่ 3. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีระดับกลาง 2 หัวตรวจ จานวน
1 เครื่อง
ในวันที่ ..........พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.
ณ.บริษัท บีสไดเมนชั่น อาคารสิริคุณากร ชั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.-บาท
(ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ...................พฤษภาคม 2558
ถึงวันที่ ................พฤษภาคม 2558 หรือดูรายละเอียดได้ที่
pazzadu@sirinthorn.net หรือ
www.gprocurement.go.th หรือ www.khonkaenpoc.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4326
7041-2 ต่อ 108 ในวัน และเวลาราชการ
การประกวดราคาซื้อครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาจัดซื้อได้ ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรเงินค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สาหรับบริหารระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2558 แล้วเท่านั้น จังหวัด
ขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่ได้รับอนุมัติจัดสรร เงิน
ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สาหรับบริหารระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2558 จาก
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข
ประกาศ ณ วันที่................................พ.ศ.2558

(ร่าง)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ………/2558
การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2
ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ……………...................
--------------------------------จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction) จัดซื้อด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สาหรับบริหารระดับประเทศ
ประจาปีงบประมาณ 2558 จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จานวน 3 รายการ โดยพิจารณาราคาต่อรายการ คือ
1. เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 เตียง จานวน
1 ชุด
2. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีระดับกลาง 2 หัวตรวจ จานวน
1 เครื่อง
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเปนของแท ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยูใ่ นสภาพที่จะใชงานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสทิ ธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์รวมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
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-22.3 ผู ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ เป็นผู มีผลประโยชน์ รวมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายอื่น
และ/หรือต้องไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม ข้อ
1.6
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งใหสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยตองมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) หางหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุนส่วนจากัด ใหยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิต-ิ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนส่วนผู้จัดการ ผูมีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษทั จากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ใหยืน่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเปนหุ้นส่วน(ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูเปนหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารวมกันในฐานะเป็นผู้รว่ มค้า
ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเขาร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคาฯ ตามประกาศนี้ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(6) สาเนารายงานรายละเอียดการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา(ถ้ามี)
(3)หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
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(4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(5) แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกข้อความใหถูกต้องครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงค์จะเสนอราคา
ให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยืนราคา
สุดท้ายโดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอ
ไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน …90… วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย ณ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์การแพทย์ ในรายการที่ประสงค์จะเสนอราคา ไปพร้อมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พจิ ารณา หากเป็นสาเนารูปถายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอานาจ
ทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก
ผูประสงค์จะเสนอราคาต้องนาตนฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน - รายการข้างต้น เพื่อใช้ในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
4.6 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคา ตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสาร
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ............/2558 ลงวันที่....................................” ยื่นต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ตามรายละเอียด ดังนี้
รายการที่ 1. เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 เตียง
จานวน 1 ชุด
ในวันที่ .......... พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
รายการที่ 2. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จานวน 1 เครื่อง
ในวันที่ ..........พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.45 น. ถึงเวลา 11.15 น
รายการที่ 3. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีระดับกลาง 2 หัวตรวจ จานวน
1 เครื่อง
ในวันที่ ..........พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.
ณ.ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และจะแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคา
แต่ละรายทราบทางไปรษณีย์ตอบรับ
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เมื่อพ้ นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่ รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้ อ 3.2 และแจ้ง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่น
ใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการประกวดราคา ก่ อ นหรื อ ในขณะที่ มี ก ารเสนอราคาด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว
เป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ ประสงค์จ ะเสนอราคาที่ ไม่ ผ่ า นการคั ดเลือกเบื้ องต น เพราะเหตุเ ปนผู้ป ระสงค์จะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา ที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคาที่ไม่ ผ่านคุณสมบัติทางด้ านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่ าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่ อคณะกรรมการประกวดราคาว่ า กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ ประสบ
ข้อขัดข้องจนไม่ อาจดาเนินการต่ อไปให้ แล้ วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไข
ข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ ภายในเวลาของการเสนอราคา
ที่ยังเหลือก่ อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ ต้ องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้ นแต่
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ ากระบวนการเสนอราคาจะไม่ แลวเสร็จได้โดยงายหรือข้อขัดของไม่อาจแกไขได
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อ
เริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใ่ นสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อให้
การประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดต่อทางราชการ
4.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะต้อง เริ่มต้นตาม
รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 เตียง
จานวน 1 ชุด วงเงิน 4,300,000 บาท(สีล่ ้านสามแสนบาทถ้วน)
2. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จานวน 1 เครื่อง วงเงิน 310,000 บาท (สามแสนหนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน)
5/ 3.เครื่องตรวจอวัยวะ

-5–
3. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีระดับกลาง 2 หัวตรวจ จานวน
1 เครื่อง วงเงิน 1,820,000 บาท(หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไวด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานทีท่ กี่ าหนด
(5) ผู้มีสทิ ธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องดาเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะต้อง
เสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid)ตามรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 เตียง
จานวน 1 ชุด เสนอลดราคาขั้นต่าไม่น้อยกว่าครั้งละ 8,000 บาท(แปดพันบาทถ้วน) จากราคา
สูงสุดการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 8,000บาท
(แปดพันบาทถ้วน)จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
2. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จานวน 1 เครื่อง เสนอลดราคาขัน้ ต่าไม้น้อยกว่าครั้งละ
600 บาท(หกร้อยบาทถ้วน)จากราคาสูงสุดการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาลด
ราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 600บาท (หกร้อยบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
3. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีระดับกลาง 2 หัวตรวจ จานวน 1 เครื่อง
เสนอลดราคาขั้นต่าไม้น้อยกว่า ครั้งละ 3,000บาท(สามพันบาทถ้วน)จากราคาสูงสุดการประกวดราคาฯ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้าย
ที่เสนอลดแล้ว
(7) หามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะต้องยืนยันราคาต่อผูให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเสนอราคา ตามรายละเอียดดังนี้
รายการที่ 1. เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 เตียง
จานวน 1 ชุด
ในวันที่ .......... พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
รายการที่ 2. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จานวน 1 เครื่อง
ในวันที่ ...........พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.45 น. ถึงเวลา 11.15 น
รายการที่ 3. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีระดับกลาง 2 หัวตรวจ จานวน
1 เครื่อง
ในวันที่ ..........พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.
ณ.บริษัท บีสไดเมนชั่น อาคารสิริคุณากร ชั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา(บก.005) ให้ทราบต่อไป
6/(10) ผู้มีสิทธิ
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(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง
ทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอดานเทคนิค ตาม
รายละเอียดดังนี้
รายการที่ 1. เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 เตียง
จานวน 1 ชุด จานวน 219,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมืน่ เก้าพันบาทถ้วน)
รายการที่ 2. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จานวน 1 เครื่อง จานวน 15,500 บาท (หนึ่งหมืน่
ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รายการที่ 3. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีระดับกลาง 2 หัวตรวจ จานวน
1 เครื่อง จานวน 91,000 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวัน
สิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
หรือก่อนหนานั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้
แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนาพันธบัตรดังกล่าวไปจดทะเบียนการใช้
พันธบัตรเป็นประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนนามาวางเป็นหลักประกัน
หลักประกันซองตามขอนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได พิจารณาในเบื้องตนเรียบร้อยแล้ว เวนแต่ ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่าสุด
จะคืนให้ตอ่ เมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผูม้ ีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากขอผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อรายการ
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็
นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้ อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น ประโยชน์ตอ่ จังหวัดเท่านั้น
6.3 จังหวัดสงวนสิทธิ ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
7/ (2) เสนอรายละเอียด
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(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตั ด สิ น การประกวดราคาซื้ อ ด วยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ในการท าสั ญ ญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือ
ขอเท็จ-จริงอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ ทาสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 จังหวัดทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาซื้อด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะ
เรียกรองค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และ
ลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อได้ว่ าการเสนอราคากระทาการโดยไม่ สุจริต เช่ น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์รวมกันกับผู้มสี ิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผูมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามขอ 1.6 จังหวัดมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และ
จังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้งงาน
7. การทาสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้คา) สามารถส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ จังหวัดอาจจะพิจารณาจัดทา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.4 ก็ได้
7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการ ของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ
7.1ผูชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทาสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.4
หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับจังหวัดที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ชนะการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทาสัญญากับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณแต่หน่วยงาน โดยตรง
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเปนจานวนเงินเท่ากับรอยละ......5.....ของ
ราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ให้ จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทาสัญญาหรือ ก่อนหน้านั้นไม่เกิน
3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (2)
(4) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ไดรับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งไดแจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมใหใช้ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุใน ขอ 1.5 (2)
8/(5)พันธบัตรรัฐบาลไทย
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(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย โดยผู้ชนะการประกวดราคาต้องนาพันธบัตรดังกล่าวไปจดทะเบียนการใช้
พันธบัตรเป็นประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนนามาวางเป็นหลักประกัน
หลักประกันนีจ้ ะคืนใหโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพนจากข้อผูกพันตาม
สัญญาซื้อขายแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ใหคิดในอัตราร้อยละ…0.20…….ต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาขอตกลงเปนหนังสือหรือทาสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 แลวแต่กรณี จะตองรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ดังนี้
รายการที่ 1.รายการที่ 1. เครือ่ งติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 เตียง จานวน 1 ชุด รับประกัน 2 ปี นับถัดจากวันส่งมอบของครบถ้วน
รายการที่ 2. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จานวน 1 เครื่อง รับประกัน 1 ปี นับถัดจากวัน
ส่งมอบของครบถ้วน
รายการที่ 3. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีระดับกลาง 2 หัวตรวจ
รับประกัน 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบของครบถ้วน
โดยการแจ้งซ่อมในระยะประกันต้องดาเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
และถ้าในระยะประกันเครื่องมีการชารุดกรณีใช้งานตามปกติ ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ผู้ขายต้องเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่โดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
10. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ……-…..…ของราคาสิ่งของที่
เสนอขายแต่ทงั้ นี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 (3) หรือหนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษทั เงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ
ค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5(3) ให้แก่จังหวัดก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้ มาจากเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ
ลงทุน สาหรับบริหารระดับประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติ เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะงบลงทุน สาหรับบริหารระดับประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แล้วเท่านั้น
- การจ่ายเงิน ผู้เสนอราคาได้จะต้องส่งมอบพัสดุให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วน
ตามสัญญาก่อนแล้วเท่านั้น
11.2 เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้มีสทิ ธิเสนอราคารายใดให้เป็นผูข้ าย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถาผูข้ ายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่าง
ประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้ งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่ าวเข้ ามาจากต่ างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
9/ คมนาคม
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(2) จัด การให้ สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่ าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่ นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่ง
จะต้องได้ รับอนุญาตเช่ นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่ น หรือเป็ นของที่รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ จังหวัดฯ
แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้อง
เข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ 4.8 (4) (5) (6) และ (7)มิฉะนั้น จังหวัด
จะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ ชดใช้ความเสียหาย
อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้ อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือค้าประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา ให้เป็ นไปตามความเห็น
ของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
จังหวัดขอนแก่น
วันที่..........เดือน....................................พ.ศ.2558
หมายเหตุ
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคา
2. ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3. การนับระยะเวลาค้าประกันซองตามข้อ 5 ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น 2 ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่น
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัด
จากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
ตัวอย่างเช่น กาหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ 15 เมษายน 2549 กาหนดวันเสนอราคาวันที่ 20 เมษายน 2549 และ
กาหนดยืนราคา 30 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้าประกันซอง คือ วันที่ 15 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 20
เมษายน 2549และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2549 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 (รวม 30 วัน)
ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549
การเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากคานวณแล้วมีเศษของ
หลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพื่อความชัดเจน และป้องกันความ
ผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 155,657,000 บาท คานวณร้อยละ 0.2
ได้เท่ากับ 311,314 บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ 44,567,500 บาท คานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 89,135 บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid)
ไม่น้อยกว่าครั้งละ 80,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 7,789,000 บาท คานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 15,578 บาท
ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่า
สูงกว่าราคาขั้นต่าที่กาหนดได้ เช่น กรณีกาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาทผู้เสนอ
ราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า 300,000 บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาตามที่กาหนด
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สาหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกาหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอ
ราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกาหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้

