(ราง)
รางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑทันตกรรม
จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 2 รายการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
-------------------------1. ความเปนมา
จังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดรับจัดสรรครุภัณฑทันตกรรม จัดซื้อรวมในคราว
เดียวกัน จํานวน 2 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 ยูนิตทําฟนทันตแพทย จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 650,000.-บาท เปนเงิน 1,300,000.-บาท
รายการที่ 2 ยูนิตทําฟนของทันตาภิบาลพรอมชุดทําฟนสนาม
จํานวน 27 เครื่อง ๆ ละ 450,000.-บาท เปนเงิน 12,150,000.-บาท
รวม 2 รายการ เปนเงิน 13,450,000.-บาท (สิบสามลานสี่แสนหาหมื่นบาทถวน) จัดสรรใหแกหนวยบริการในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จัดซื้อดวยงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา จังหวัดขอนแกน
ประจําปพ.ศ.2556 (เงินบํารุง)
2. วัตถุประสงค
เพื่อใชในการใหบริการแกผูปวยที่มารับบริการดานทันตกรรม
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 ผู ป ระสงคจ ะเสนอราคาตองเปนผู มีอาชีพ ขายพัส ดุที่ป ระกวดราคาซื้อ ดวยวิธี ก ารทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และ
ไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการหรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับจังหวัด
3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอง
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซื้อ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้
3.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการใหหนวยงาน
ของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา(ผูเสนอราคา) ไวในขอบเขตของ
งาน(Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติ ดังนี้
3.5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส( e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็ก ทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
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-24. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
จังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาใชรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑทันตกรรม จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน
จํานวน 2 รายการ ดังนี้
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
ยูนิตทําฟนทันตแพทย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
…………………………………..
1. ความตองการ ยูนิตทําฟนมีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน เพื่อใชในการบริการทางทันตกรรมแกผูปวยที่มีความซับซอนและยุงยาก
ในการใหบริการ
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ประกอบดวย ระบบใหแสงสวาง ระบบเครื่องกรอฟน ระบบควบคุม ระบบดูดน้ําลาย ระบบ น้ําบวน
ปาก และเกาอี้คนไข ทั้งหมดเปนผลิตภัณฑเดียวกัน ยกเวนเครื่องกําเนิดอากาศอัด และ Motor Suction
3.2 ยูนิตมีจุดตอ Coupling น้ํา สําหรับเครื่องขูดหินปูน พรอมปุมปรับปริมาณน้ําและมีหัวตอแบบ Non –
Return Valve สําหรับเสียบทอน้ําได
3.3 มีที่ดูฟลมเอ็กซเรย ในตําแหนงที่ผูใหการรักษาสามารถดูไดสะดวกและชัดเจน
3.4 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซ และถูกแปลงเปนแรงดันไฟฟาไมเกิน 50 โวลต
ใชกับระบบทํางานภายในยูนิตทั้งหมด ยกเวนสวนที่เปนมอเตอร
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 ระบบใหแสงสวาง
4.1.1 แสงสวางที่ไดปราศจากความรอนโดยเปนโคมไฟชนิดไรเงามีแผนสะทอนทรงกลมและมีฝาครอบ
ปองกันฝุนละออง
4.1.2 ใหความเขมแสงที่ระยะโฟกัส อยูระหวาง 13,000 ลักซ ถึง 28,000 ลักซ
4.1.3 ระยะโฟกัสที่ปฏิบัติงานไมนอยกวา 50 เซนติเมตร
4.1.4 Color Temperature อยูระหวาง 3,600 – 6,500 องศาแคลวิน
4.1.5 สามารถปรับระดับความเขมของแสงได แบบตอเนื่องหลายระดับ
4.1.6 สามารถเปด ปด โคมไฟดวยสวิตซสัมผัส (Auto sensor) และมีสวิตซแบบ Manual ที่ตําแหนง
แผงสวิตชดานที่พักดามกรอหรือดานผูชวย
4.1.7 Flexible Arm สําหรับยึดโคมไฟ
4.1.7.1 ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม
4.1.7.2 สามารถปรับระดับโคมไฟไดสะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ
4.2 ระบบเครื่องกรอฟน
4.2.1 เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.4
4.2.1.5

เครื่องอัดอากาศเปนระบบที่ไมใชน้ํามันหลอลื่น
กําลังของมอเตอรขนาดไมนอยกวา 1 แรงมา
จํานวนรอบการหมุนของมอเตอร ไมเกิน 1,500 รอบ/นาที
สามารถผลิตปริมาณอากาศอัดที่ 5 Bar ไดไมนอยกวา 70 ลิตร/นาที
มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ
-3-/…

4.2.1.6
4.2.1.7
4.2.1.8
ก.
ข.
ค.
ง.
-

จ.
-

-3ถังเก็บอากาศอัดภายในเคลือบกันสนิมขนาด ไม นอยกวา 50 ลิตร พรอม Safety
Valve และมาตรวัดแสดงแรงดันอากาศอัดที่เก็บอยูในถังและมีวาลวเปดปลอยอากาศอัด
และน้ําทิ้ง ติดตั้งใชงานไดอยางสะดวก
มีสวิทซอัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร
ใหแรงดันอากาศอัดในถังอยูในพิกัด
โดยชวง Cut-In มีแรงดันลมไมต่ํากวา 5 Bar
ชุดปรับปรุงคุณภาพลม ตองติดตั้งในหองติดตั้งยูนิตทําฟน โดยชุดปรับปรุงคุณภาพ
อากาศอัดมีองคประกอบและการติดตั้งเรียงลําดับ กอนเขายูนิตทําฟน ดังนี้
ขจัดน้ําที่เกิดจากการควบแนนภายในอากาศอัดดวย
Water Separator ชนิด Auto drain ที่มี Differential Pressure Indicator จํานวน 1
ตัว
กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดใหมีขนาดไมเกิน 5 ไมครอนดวย
Air Filter หรือ Filter Grade 10 พรอม Metal Guard หรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพ
เทียบเทา จํานวน 1 ตัว
กรองอนุภาคที่แขวนลอยในลมใหมีขนาดไมเกิน 1 ไมครอนดวย
Mist Separator หรือ Filter Grade 6 ที่มี Differential Pressure Indicator พรอม
Metal Guard หรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพเทียบเทา จํานวน 1 ตัว
กรองอนุภาคที่แขวนลอยในลมใหมีขนาดไมเกิน 0.1 ไมครอนดวย
Micro-Mist Separator หรือ Filter Grade 2 ที่มี Differential Pressure
Indicator พรอม Metal Guard จํานวน 1 ตัว
ลดแรงดันของอากาศใหเปน 5 Bar ดวย
Air Regulator พรอมมาตรวัดแรงดัน จํานวน 1 ตัว

4.2.2 ดามกรอ ประกอบดวย
4.2.2.1 ดามกรอเร็ว (Airotor) จํานวน 2 ดามกรอ โดยมีคุณสมบัติ
4.2.2.1.1 เปนชนิดที่มีรูน้ําออกระบายความรอนของหัว Bur จากการกรอฟนที่สวนหัวไม
นอยกวา 4 รูพนน้ําตางระดับ
4.2.2.1.2 ขอตอ (Coupling) เปนแบบ Quick Disconnecting หมุนไดโดยรอบที่มี
สวนทายเปนชนิด 4 รู ( Mid west type )
4.2.2.1.3 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยทนความรอนไดสูงถึง 135 องศา
เซลเซียส
4.2.2.1.4 ถอดเปลี่ยนหัวกรอดวยปุมกด และ Body ทําจากโลหะไรสนิม
4.2.3 ดามกรอชา
4.2.3.1 Micromotor เปนชนิด Electric มีความเร็วสูงสุดไมนอยกวา 40,000 รอบ/นาทีใช
กระแสไฟฟาไมเกิน 30 โวลท สามารถปรับความเร็วไดดวยสวิตซเทาและสามารถกําหนด
ความเร็วได
4.2.3.2 สามารถตอสเปรยน้ําไดและสามารถปรับความเร็วไดและมีทอน้ําอยูในดามกรอ (Internal
coolant)
4.2.3.3 มีดามตอชนิดหักมุม (Contra-Angle) ชนิดตรง (Straight) อยางละ 1 ดาม โดยดามตอ
ทั้งสองชนิดมีทอน้ําอยูในดามตอ Body ทําจากโลหะไรสนิม
4.2.3.4 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่ง ฆาเชื้อไดโ ดยทนความรอนไดสูง ถึง 135 องศาเซลเซียส
ยกเวนสวน Electric Micromotor
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-44.2.4 Triple Syringe สามารถเปาน้ําหรือลม หรือ น้ําและลมพรอมกัน ปลายทิปสามารถ
ถอดออกฆาเชื้อดวยการนึ่งฆาเชื้อได
4.2.5 สายดามกรอและ Triple Syringe ทุกเสนเปนเสนตรงทําดวยซิลิโคน
4.2.6 ภาชนะบรรจุน้ํากลั่นสําหรับใชกับหัวกรอ
4.2.6.1 เปนภาชนะใส ทนความดันไมนอยกวา 3 Bar
4.2.6.2 มีความจุไมนอยกวา 1 ลิตร
4.2.6.3 สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ําหรือทําความสะอาดไดสะดวก
4.2.6.4 มีระบบระบายลมทันที กอนถอดเปลี่ยน
4.2.6.5 มีภาชนะสํารอง 2 ใบ
4.2.6.6 เมื่อเกิดการระเบิดอันเนื่องจากแรงดันอากาศอัดภายในภาชนะ ตัวภาชนะตองไมแตก
กระจายจนเปนอันตรายแกผูที่อยูใกลเคียง
4.3 ระบบควบคุม
4.3.1 ระบบควบคุมการทํางานของดามกรอ
4.3.1.1 มีระบบปองกันการดูดน้ํายอนกลับเขาดามกรอ และมีระบบเปาลมหลัง การกรอ
(Ship Air)
4.3.1.2 สามารถปรับปริมาณน้ําและแรงดันอากาศอัดดามกรอในแตละชุดไดสะดวกโดยผาน
Needle Valve และมีมาตรวัดแรงดันลมที่ใชกับดามกรอ
4.3.1.3 ตองไมมีการบีบหรือหักพับสายที่เปนทางเดินของน้ําและอากาศอัดในระบบ
4.3.1.4 สายที่เปนทางเดินของน้ําและลมภายในระบบควบคุมเปนสายที่ทําจาก
Polyurethane(PU)และเปนผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และยุโรป
โดยมีการระบุ Polyurethane หรือ PU และขนาดเสนผาศูนยกลางของสายที่ตัวสาย
4.3.1.5 มีที่ใสดามกรอ สําหรับดามกรอเร็ว 2 ที่ สําหรับดามกรอชา 1 ที่ และ Triple
Syringe 1 ที่ สามารถเลื่อนเก็บใตถาดใสเครื่องมือได
4.3.1.6 มีที่วางถาดใสเครื่องมือ
4.3.1.7 ที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือใช Flexible Arm รวมกัน
4.3.1.8 ที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือสามารถเคลื่อนที่ไดทั้งแนวราบและแนวดิ่ง
และคงที่ไดทุกจุดที่ตองการ (ทั้งนี้เมื่อปดเครื่องแลวสายของดามกรอจะตองไมลด
ระดับลงถูกพื้น)
4.3.2 สวิทซเทา
4.3.2.1 สามารถควบคุมการปรับระดับสูง – ต่ํา , ปรับระดับพนักพิงของเกาอี้คนไข
4.3.2.2 ควบคุมการทํางานของดามกรอและเรงรอบความเร็วของดามกรอดวยการเลื่อนสวิทซ
สามารถเลือกใหหัวกรอทํางานอยางเดียวหรือทํางานแบบมีน้ํา รวมดวย
4.3.2.3 ปุมควบคุมทั้งหมดประกอบอยูในชุดเดียวกันและสามารถเคลื่อนที่ได
5. ระบบดูดน้ําลาย (Saliva Ejector และ High Volume Suction)
5.1 เปน Motor Suction ที่ไมใชน้ํารวมในการทําใหเกิดแรงดูด
5.2 แรงดูดของ High Volume Suction มีคาแรงดูดอยูไมต่ํากวา -80 mm.Hg หรือเทียบเทา
5.3 Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถทํางานพรอมกันไดและการทํางานเปนแบบ
อัตโนมัติ
5.4 มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดกอนปลอยลงทอน้ําทิ้ง และสามารถนําออกมาลางและทําความสะอาดได
5.5 มีการปองกันของเหลวจากการดูดเขาสูตัวมอเตอรไดในทุกกรณี
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5.6 มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด กรณีใชงานตอเนื่องเปนเวลานาน
5.7 ลมทีป่ ลอยออกมาจาก Motor Suction ตองผาน Bacterial Filter โดยไมทําใหประสิทธิภาพการดูด
ลดลง
5.8 Bacterial Filter สามารถถอดเปลี่ยนหรือทําความสะอาดไดสะดวกและมีสํารอง 1 ชุด
5.9 สายดูดสําหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction ผนังดานในทําดวย หรือเคลือบซิลิโคน
มีคุณสมบัติไมหดตัวหรือตีบตัว ขณะใชงาน
6. ระบบน้ําบวนปาก
6.1 มีที่กรองน้ํากอนที่จะเขาสูระบบน้ําบวนปากและสามารถถอดที่กรองมาลางทําความสะอาด ไดงาย
6.2 มีระบบควบคุมปริมาณน้ําลงถวยน้ําบวนปากโดยอัตโนมัติโดยใชน้ําหนักและSensorรวมกัน สามารถ
จายน้ําปริมาณที่เทากันแมวาน้ําหนักของถวยน้ําจะแตกตางกัน
6.3 อางน้ําบวนปากคนไขผิวเรียบทําดวยวัสดุที่คราบสกปรกไมเกาะติดสามารถถอดออกเพื่อทําความสะอาด
ไดโดยทนความรอนไดถึง 135 องศาเซลเซียส มีทอน้ําปลอยน้ําลงในอางและมีที่กรองวัสดุอยางหยาบ
ภายในอางที่สามารถถอดทําความสะอาดไดงาย
6.4 มีที่กรองวัสดุกอนลงทอน้ําทิ้งทีส่ ามารถถอดมาลางและทําความสะอาดได
6.5 มี Triple Syringe 1 ชุด พรอมที่วาง (คุณสมบัติเดียวกับขอ 4.2.3) และมีถาดวางเครื่องมือสําหรับ
วางอุปกรณ
7. เกาอี้คนไข
7.1 เปนเกาอี้ที่มีสวนรองรับผูปวยประกอบดวย สวนรองศรีษะ , สวนรองรับแผนหลัง , สวนรองรับสะโพก
ตนขา
7.2 สามารถปรับ เกาอี้ใหเอน นั่ง หรือนอน และสามารถปรับ ระดับ ความสูง – ต่ําของเกาอี้ไดดวยระบบ
เกียรมอเตอร
7.3 Head Rest จะตองมีที่รองรับ Occipital Prominance ของศีรษะคนไข และสามารถปรับสูง - ต่ํา ได
ตามความตองการ ตลอดจนสามารถใชกับเด็กได
7.4 เกาอี้หุมหนังเทียมที่มีความหนาและราบปราศจากรองเชื่อมตอ (Seamless) เพื่อไมใหมีจุดกักเชื้อโรคและ
สามารถทําใหปราศจากเชื้อไดงาย
7.5 ระบบในการปรับตําแหนง Preset อยางนอย 2 ตําแหนง ตําแหนง Last position 1 ตําแหนง และ
Autoreturn (Zero Position)เมื่อใชกับคนไขที่มีน้ําหนักตัว 150 กิโลกรัมมากตําแหนงที่ตั้งไวตองไม
เปลี่ยนแปลง
7.6 ปุมปรับตําแหนง Preset , Autoreturn (Zero Position) จะตองมีอยางนอย 2 จุด จาก 4 จุด คือ
บริเวณถาดวางเครื่องมือ เกาอี้คนไข บริเวณอางบวนปาก และสวิตซเทา โดยกรณีที่ปมุ ปรับ อยูที่สวิตซเทา
เกาอี้คนไขตองมี Chair Lock System
8. อุปกรณประกอบ
8.1 เกาอี้ทันตแพทย จํานวน 1 ตัว
8.1.1 มีลอเลื่อนและปรับความสูง - ต่ํา ได ดวยระบบ Pneumatic
8.1.2 มี Lumbar Support
8.1.3 พนักพิงสามารถปรับหมุนไดรอบขณะที่นั่งทํางาน
8.2 เกาอี้ผูชวยทันตแพทย จํานวน 1 ตัว
8.2.1 มีลอเลื่อนและปรับความสูง - ต่ํา ได ดวยระบบ Pneumatic
8.2.2 มี Lumbar Support และที่พักเทา
8.2.3 พนักพิงสามารถปรับหมุนไดรอบขณะที่นั่งทํางาน
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-69. เงื่อนไขเฉพาะ
9.1 มีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทผูผลิตและมี catalog ตัวจริงจากบริษัทหรือโรงงานผูผลิตสําหรับ
รายการตามขอ 2-7 โดย
9.2 ดามกรอเร็ว ดามกรอชา เปนผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุน หรือประเทศไทย และเปนผลิตภัณฑ
เดียวกัน กับยูนิตทําฟนที่เสนอและมีใบอนุญาตการนําเขาจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย
(Certificate of free sales) สําหรับยูนิตทําฟนและดามกรอเพื่อยืนยันแหล งผลิต
9.3 เครื่องอัดอากาศและมอเตอรของระบบดูดน้ําลาย เปนผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุน หรือประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือทวีปยุโรป ยกเวนสวนของถังลมและอุปกรณ Overload
9.4 มีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายภายในประเทศของ
อุปกรณทุกรายการ และยูนิตทําฟนผลิตจากโรงงานที่ไดผานการรับรองคุณภาพISO13485
9.5 เมื่อติดตั้งแลวตองมีคุณสมบัติที่สําคัญในการใช ดังนี้
9.5.1 ดูมาตรวัดแสดงการทํางานของหัวกรอ
9.5.2 เมื่อหัวกรอทํางานติดตอกันเปนเวลา 15 นาที
- แรงดันลมตามคุณลักษณะตามที่กําหนดของหัวกรอนั้นๆตามเอกสารกํากับดามกรอ
9.5.3 ตลอดระยะเวลา 30 นาที ในชวง Cut-In ที่เครื่องอัดอากาศทํางานแรงดันอากาศอัดที่ดาม
กรอตองคงที่ และมีคาตามที่กําหนดจากเอกสารกํากับดามกรอ
9.6 เมื่อหยิบดามกรอจากที่วางหรือที่ใสตั้งแต 2 ดามกรอขึ้นไป และเหยียบสวิตซเทาตองมีดามกรอที่
ทํางานเพียงดามเดียว คือดามกรอที่หยิบออกมาอันแรกสุด ( ทดสอบระบบ First Priority)
9.7 เมื่อเปาลมจาก Triple Syringe ไปที่กระจกสองปากหรือกระจกเงาแลวไมมีละอองน้ําเกาะติด
ที่กระจกสองปากหรือกระจกเงา
9.8 เมื่อใช High Volume Suction ดูดละอองน้ําในขณะขูดหินปูนดวยเครื่องขูดหินปูนไฟฟาที่
ระยะ 10 มิลลิเมตร ระหวาง Suction Tip กับปลาย Tip ของหัวขูด การดูดละอองน้ําอยาง
ตอเนื่องตลอดระยะเวลา 15 นาที จะตองดูดไดดี
9.9 เมื่อใช High Volume Suction รวมกับ Saliva Ejector ตลอดระยะเวลา 10 นาที แรง
ดูดของ High Volume Suction และ Saliva Ejector คงที่
9.10 ตัวเกาอี้คนไข เมื่อใชปุมปรับตําแหนง Preset กับคนที่มีน้ําหนัก 150 กิโ ลกรัม ตําแหนง
Preset ไมเปลี่ยนแปลงจากที่ปรับไว
9.11 ในกรณีที่ปุมปรับตําแหนง Preset และ Autoreturn (Zero Position) อยูที่สวิทซเทา
ขณะที่กําลังใชงานดามกรอ ตัวเกาอี้คนไขจะไมทํางานไมวาจะปรับเกาอี้อยูในตําแหนง ใดก็ตาม
( ทดสอบ Chair Lock System)
10 มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่แสดงรายละเอียดอยางสมบูรณ โดยยื่นตอ
คณะกรรมการเปดซองในวันสอบ/วันประกวดราคา
11 มีคูมือการซอมและวงจรของเครื่อง (Technical/Service Manual)
12 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 2 ป นับจากวันรับมอบของครบ
13 หากเกิดการขัดของประการใดอันเนื่องจากการใชงานตามปกติในระยะประกัน ผูขายตองรีบดําเนินการแกไขให
ใชการไดดีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจง หากมีการแกไขขอพกพรองเดิม 3 ครั้ง แลวยังใชการไมได
ตามปกติ ผูขายตองนําสินคามาเปลี่ยนใหใหมภายใน 60 วัน โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
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-7คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
ยูนิตทําฟนของทันตาภิบาลพรอมชุดทําฟนสนาม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
-----------------------1. ความตองการ ยูนิตทําฟนมีอุปกรณประกอบและคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน เพื่อใชในการบริการทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิ
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ยูนิตทําฟน ประกอบดวย ระบบใหแสงสวาง ระบบเครื่องกรอฟน ระบบควบคุม ระบบดูด
น้ําลาย ระบบน้ําบวนปาก และเกาอี้คนไข
3.2 ยูนิตมีจุดตอ Coupling น้ํา สําหรับเครื่องขูดหินปูน พรอมปุมปรับรับปริมาณน้ําและมีหัวตอ
สําหรับเสียบตอน้ําได
3.3 ที่ดูฟลมเอกซเรยติดกับยูนิตทําฟน มีตนกําเนิดแสงเปน Fluorescent ทันตแพทยผูใหการรักษา
สามารถดูไดสะดวก
3.4 ใชกับ ไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิร ตซ และถูกแปลงเปนแรงดันไฟฟา ไมเกิน
50 โวลต ใชกับระบบทํางานภายในยูนิตทั้งหมด ยกเวนสวนที่เปนมอเตอร
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 ระบบใหแสงสวาง
4.1.1 โคมไฟ (Operating Light)เปนชนิดมีจานสะทอนแสงแบบกลม มีหลอดไฟ
เปนชนิด Tungsten-Halogen Bulb
4.1.2 มีระยะโฟกัสขนาดไมต่ํากวา 60 เซนติเมตร
4.1.3 ความเขมแสงที่ระยะโฟกัส อยูระหวาง 17,000 - 25,000 ลักซ
4.1.4 สามารถปรับความเขมแสงไดไมนอยกวา 2 ระดับ
4.1.5 ที่ระยะโฟกัสมีคา Color Temperature อยูระหวาง 4,200 – 4,500 องศาแคลวิน
4.1.6 Flexible Arm สําหรับยึดโคมไฟ
4.1.6.1 ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม
4.1.6.2 สามารถปรับระดับโคมไฟไดสะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวนอน
4.2 ระบบเครื่องกรอฟน
4.2.1 เครื่องอัดอากาศอัด (Air Compressor)
4.2.1.1 เครื่องอัดอากาศเปนระบบที่ไมใชน้ํามันหลอลื่น
4.2.1.2 กําลังของมอเตอรเครื่องอัดอากาศขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา
4.2.1.3 สามารถผลิตปริมาณลมออกมาไดไมนอยกวา 80 ลิตร/นาที อยาง
ตอเนื่อง
4.2.1.4 มีอุปกรณ Overload ตัดการทํางานของมอเตอร เมื่อมีกระแสไฟฟา
ผิดปกติ
4.2.15 ถังเก็บลมเคลือบดวยสารปองกันสนิมมีความจุไมนอยกวา 50 ลิตร
พรอม Safety Valve และสามารถวัดแสดงความดันลมที่เก็บอยูใน
ถัง และมีวาลว เปดปลอยลมและน้ําทิ้งติดตั้งใชงานไดอยางสะดวก
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-84.2.1.6 มีสวิทซอัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร ใหปริมาณลมในถังเก็บความดันอยู
ในพิกัดของรุน (โดยชวง Cut-In ที่มีความดันอากาศภายในถังไมต่ํากวา 5 Bar
และชวง Cut off มีความดัน ของลมภายในถังประมาณ 7.5 Bar)
4.2.1.7 มี Regulator พรอมมาตรวัดความดันลมที่ออกจากถังเก็บลม 1 ชุด
4.2.1.8 มีชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัดลม กอนเขายูนิตทําฟนประกอบกันเปนชุด(เพื่อกรอง
ละอองน้ํามัน, น้ํา, ฝุน) โดยมี Filter กรองลม ขนาด 5.0 ไมครอน จํานวน
1 ตัว, Regulator พรอมมาตรวัดลม มี Filter กรองลมขนาด 0.3 ไมครอน
จํานวน 1 ตัว และขนาด 0.01 ไมครอน จํานวน 1 ตัว ตามลําดับ ทั้งนี้
Filter ทุกตัว ตองมีฝาครอบโลหะ (Metal Guard)และตองติดตั้งชุดปรับปรุงคุณภาพ
ลมนี้ ใกลยูนิตทําฟนมากที่สุด
4.2.2 หัวกรอมี 2 ชนิด คือ
4.2.2.1 หัวกรอเร็ว (Airotor) จํานวน 2 หัวกรอ
4.2.2.1.1 เปนชนิด Ball Bearing Handpiece มีความเร็วไมนอยกวา 400,000
รอบ/นาทีมีรูน้ําระบายความรอนหัวเบอรไมนอยกวา 3 รู เปนชนิดขอตอ
ดานทายเปนแบบ 4 Holes กดหัวเบอรโดยวิธีกดทาย (push button)
4.2.2.1.2 ฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยคุณภาพคงเดิม (Autoclavable)
4.2.2.2 หัวกรอชา (Low Speeds Handpiece)
4.2.2.2.1 เปนชนิด Air Micromotor สามารถตอสเปรยน้ําและปรับความเร็วได
ตองมีดานทายเปนแบบ ( 4 Holes )
4.2.2.2.2 มีหัวตอชนิดตรง (Straight), ชนิดหักมุม (Contra) และชนิดหักมุม
สําหรับขัดฟน (Prophy) อยางละ 1 หัวตอ
4.2.2.2.3 หั ว กรอสามารถฆ า เชื้ อ โรคโดยการนึ่ ง ฆ า เชื้ อ ได โ ดยคุ ณ ภาพคงเดิ ม
(Autoclavable)
4.2.2.3 หัว Triple Syringe สามารถเปาน้ําหรือลม หรือ น้ําและลมพรอมกับปลายทิป
สามารถถอดออกฆาเชื้อดวยได โดยคุณภาพคงเดิม (Autoclavable)
4.2.2.4 สายหัวกรอและ Triple Syringe ทุกสายทําดวย Silicone ทําใหทําความสะอาดงาย
และทิ้งตัวโดยไมรั้งมือขณะทํางาน
4.2.2.5 ภาชนะบรรจุน้ํากลั่นสําหรับใชกลับหัวกรอ
4.2.2.6 เปนภาชนะ ทนความดันไมนอยกวา 3 Kg/cm2
4.2.2.7 มีความจุไมนอยกวา 1 ลิตร
4.2.2.8 สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ําหรือทําความสะอาดไดสะดวก
4.2.2.9 มีระบบระบายลมทันที กอนถอดเปลี่ยน
4.2.2.10 มีภาชนะสํารอง 2 ใบ
4.2.2.11 เมื่อเกิดการระเบิดอันเนื่องจากแรงดันอากาศอัดภายในภาชนะ ตัวภาชนะจะตอง
ไมแตกกระจายจนเปนอันตรายแกผูอยูใกลเคียง
4.3 ระบบควบคุม
4.3.1 ระบบควบคุมการทํางานของดามกรอ
4.3.1.1 ระบบควบคุมการทํางานของหัวกรอเปนระบบFirstpriorityโดยใชElectrical
Solenoid Valve และ All Air System ในการควบคุมน้ําและลม
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-94.3.1.2 สามารถปรับปริมาณน้ําและลมของหัวกรอไดสะดวก และมีมาตรวัดความดันลมที่ใช
กับหัวกรอ
4.3.1.3 มีระบบปองกันการดูดน้ํายอนกลับเขาหัวกรอ (Non-Water Retraction หรือ
Antiretraction) อยูภายในระบบควบคุม
4.3.1.4 มีที่ใสดามหัวกรอ (Handpiece Holder) สําหรับหัวกรอเร็ว 2 ที่, สําหรับหัว
กรอชา 1 ที่ , Triple Syringe 1 ที่และสํารอง 1 ที่
4.3.1.5 มีที่วางถาดใสเครื่องมือ
4.3.1.6 ที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือใช Flexible Arm รวมกันและสามารถปรับ
ตําแหนงของที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือและล็อกใหคงที่ดวย คันโยก
หรือมือหมุน (ทั้งนี้เมื่อปดเครื่องแลวสายของหัวกรอจะตองไมลดระดับลงถูกพื้น)
4.3.2 สวิทซเทา สามารถ
4.3.2.1 ควบคุม การปรับระดับ สูง – ต่ํา ปรับระดับ พนัก พิง ของเกาอี้คนไข และปรับ
ตําแหนง Set – Reset ไดแยกออกจากสวิท ช ควบคุมการทํางานของหัวกรอที่
สามารถเลือกใหหัวกรอทํางานอยางเดียวหรือทํางานแบบมีน้ํารวมดวย
4.4 ระบบดูดน้ําลาย (Saliva Ejector และ High Volume Suction)
4.4.1 เปน Motor Suction ในการทําใหเกิดแรงดูด
4.4.2 แรงดูดของ High Volume Suction มีคาแรงดูดไมนอยกวา -80 mm.Hg
4.4.3 Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถทํางานพรอมกันไดโดยแรงดูดไม
ตกและการทํางานเปนแบบอัตโนมัติ
4.4.4 สายดูดสําหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction ผนังดานในทําดวยซิลิ
โคลนหรือพลาสติกเคลือบดวยซิลิโคลนมีคุณสมบัติไมหดหรือตีบตัว ขณะใชงานอยางละ
1 เสน
4.4.5 มี Seprator เปนอุปกรณในการกักของเสียแยกของเสีย และปลอยของเสียทิ้งโดย
อัตโนมัติของเสียที่ปลอยทิ้งลงทอน้ําทิ้งตองผานที่กรองดักเศษวัสดุ ซึ่งสามารถนําทีก่ รอง
ดังกลาวออกมาทําความสะอาดไดงาย
4.5 ระบบน้ําบวนปาก
4.5.1 มีที่กรองน้ํากอนที่จ ะเขาสูระบบน้ําบวนปาก และสามารถถอดที่กรองมาลางทําความ
สะอาดไดงาย
4.5.2 มีร ะบบควบคุมปริม าณน้ําลงถวยน้ําบวนปาก และหยุดการจายน้ําโดยอัตโนมัติ ดวย
ระบบน้ําหนัก ( Weight cup filler )สามารถปรับระดับน้ําไดดวยการหมุนแปนวางถวย
และมีปุมกดแบบManual อยูในบริเวณดานถาดวางเครื่องมือแผงเดียวกับแปนกดควบคุม
เกาอี้
4.5.3 อางน้ําบวนปากคนไข
4.5.3.1 ทําดวยวัสดุไรสนิมผิวเรียบที่ทนตอการกัดกรอนและสามารถถอดออกเพื่อลางทํา
ความสะอาดไดงาย มีทอปลอยน้ําลางภายในอาง
4.5.3.2 มีตะแกรงกรองเศษวัสดุชนิดหยาบและที่กรองเศษวัสดุแบบละเอียดกอนลงทอ
น้ําทิ้งแยกจากระบบดูดน้ําลาย และสามารถถอดที่กรองมาทําความสะอาดไดงาย
4.5.4 มีTriple Syringe ที่สามารถเปาน้ําหรือลม หรือ น้ําและลมพรอมกัน โดยปลายทิปสามารถ
ถอดออกฆาเชื้อดวยการนึ่งฆาเชือ้ ได จํานวน 1 ชุด พรอมที่วาง
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-104.6 เกาอี้คนไข
4.6.1 สามารถปรับพนักพิงเกาอี้ใหเอน นั่ง หรือนอน และสามารถปรับระดับความสูง – ต่ําของ
เกาอี้ ไดดวยระบบไฮโดรลิก
4.6.2 Head Rest สามารถปรับใหเอนหนา-หลัง และสูง – ต่ําไดตามความตองการ และสามารถ
ใชกับเด็กได
4.6.3 ตัวเกาอี้คนไขเปนแบบ Z Type มีที่พักแขนคนไขทั้ง 2 ขาง และที่พักแขนดานขวาของ
เกาอี้คนไขสามารถผลักออกใหคนไขขึ้น-ลงไดสะดวก
4.7 ปุมปรับตําแหนง
4.7.1 Preset และ Autoreturn (Zero Position) และปุมปรับระดับสูง,ต่ํา,นั่งหรือนอนแบบ
manual จะตองมีอยางนอย 3 จุด ดังนี้ บริเวณถาดวางเครื่องมือ เกาอี้คนไข และที่สวิทซเทา
5. อุปกรณประกอบ
5.1 เกาอี้ทันตแพทย จํานวน 1 ตัว ผลิตภัณฑเดียวกับยูนิตทําฟนและไดรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5.1.1 ฐานมีลอเลื่อนไมต่ํากวา 5 ลอ
5.1.2 ปรับความสูง – ต่ํา ของเกาอี้ดวยระบบ Pneumatic
พนักพิงเกาอี้เหมาะสมกับทันตแพทยผูปฏิบัติงาน โดยมี Lumbar Support
5.2 เกาอี้ผูชวยทันตแพทย จํานวน 1 ตัว ผลิตภัณฑเดียวกับยูนิตทําฟนและไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5.2.1 ฐานมีโครงโลหะเปนวงรอบสําหรับวางเทา มีลอเลื่อนไมต่ํากวา 5 ลอโดย มี
Lumbar Support
5.2.2 ปรับความสูง-ต่ํา ของเกาอี้ดวยระบบ Pneumatic
5.3 เครื่องขูดหินปูนดวยไฟฟาชนิดเคลื่อนที่ ตามคุณลักษณะแนบทาย 1 เครื่อง
5.4 เครื่องปนผสมสารอุดฟน ตามคุณลักษณะแนบทาย 1 เครื่อง
5.5 เครื่องฉายแสงอุดฟน ตามคุณลักษณะแนบทาย 1 เครื่อง
5.6 เครื่องกรอฟนเคลื่อนที่ ตามคุณลักษณะแนบทาย 1 เครื่อง
6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 รับประกันคุณภาพจากบริษัทผูผลิต และมี Catalog ตัวจริงจากบริษัทผูผลิตสําหรับรายการตาม
ขอ 4 โดยดามกรอฟน (High Speed Handpiece & Low Speed Handpiece) เปนผลิตภัณฑจาก
ประเทศญี่ปุน โดยมีสําเนาหลักฐานการอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยจากหนวยงานของทางราชการ
6.2 ผูเสนอราคาเปนผูผลิต หรือมีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิตสําหรับยู นิตทันตกรรมหลัก และใบรับรองตัวแทนจําหนายจากผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายในประเทศสําหรับรายการอื่น ๆ
6.3 ยูนิตทําฟนเปนผลิตภัณฑที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ผานการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001 หรือ ISO 13485 โดยมีขอความระบุในเอกสารวาเปนการรับรองยูนิตทําฟน (Dental Unit ,
Dental Chair)
6.4 เมื่อติดตั้งแลวตองมีคุณสมบัติที่สําคัญในการใช ดังนี้
6.4.1 ดูที่มาตรวัดแสดงการทํางานของหัวกรอ เมื่อหัวกรอเร็วทํางานติดตอกันเปนเวลามากกวา
15 นาที ตองไดแรงดันลมตามคุณลักษณะที่กําหนดของหัวกรอนั้นๆ ตามเอกสารกํากับ
หัวกรอ
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-116.4.2 ในชวงที่เครื่องอัดอากาศทํางานที่แรงดันลมต่ํากวา 5 Kg/cm2 ตลอดระยะเวลา
30 นาที แรงดันลมที่หัวกรอ ตองเปนไปตามขอ 4.3.1
6.4.3 เมื่อเปาลมจาก Triple Syringe ไปที่กระจกสองปากตองไมมีละอองน้ําเกาะติด และคง
คุณสมบัตินี้ตลอดชวงเวลาในระยะประกัน
6.5 มีคูมือการใชและบํารุงรักษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6.6 มีคูมือการซอมและวงจรของเครื่อง (Technical/Service Manual)
6.7 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 2 ป นับจากวันรับมอบของครบ
6.8 ในระยะประกันหากเครื่องมีปญ หา ผูขายตองรีบ ดําเนินการแกไขใหใชก ารไดดีภายใน 15 วัน
นับตั้งแตไดรับแจง หากแกไขแลวถึง 2 ครั้ง ยังไมสามารถใชงานไดปกติ ผูขายจะตองเปลี่ยนชิ้นสวน
ใหมหรือเปลี่ยนเครื่องใหมให โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
6.9 ผูขายจะตองสงผูเชี่ยวชาญมาสาธิตวิธีการใชงาน และการบํารุงรักษาเครื่องโดยไมคิดค าใชจายใดๆ
ทั้งสิ้นในวันสงมอบหรือเมื่อถูกรองขอ
6.10 ยูนิตทําฟนเปนผลิตภัณฑ ของประเทศไทย หรือญี่ปุน หรือประเทศในทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา
---------------------คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องขูดหินปูนดวยไฟฟาชนิดเคลื่อนที่
-------------------1. คุณสมบัตทิ ั่วไป
1.1 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท 50เฮิรตซ
1.2 สามารถตอทอน้ําจากยูนิตทําฟนโดยตอกับ Couplingน้ําของยูนิตทําฟน และจากถังบรรจุน้ํา
1.3 มีตูวางเครื่องขูดหินปูนได มีลอเลื่อน ตัวตูทําดวยไมบุโฟเมกา
2. คุณสมบัติทางเทคนิค
2.1 ดามขูด และวงจร ของเครื่องขูดเปนผลิตภัณฑเดียวกัน มีTransducer เปนแบบ
Electromagnetic
2.2 ความถี่ในการสั่นไมนอยกวา 25,000 รอบ/วินาทีโดยปรับความถี่โดยอัตโนมัติ
2.3 สามารถปรับความแรงของการสั่น และปริมาณน้ําไดตามตองการ
2.4 สามารถใชติดตอกันเปนเวลานานไดโดย Hand Piece และเครื่องไมรอนผิดปกติในลักษณะการใชงานปกติ
2.5 มีหัวขูดหินปูน 2 หัว เปนชนิดเดียวกัน
2.6 มีฟวสปองกันไฟฟาลัดวงจร
2.7 มีสวิทชเปด-ปดที่ตัวเครื่อง
2.8 มีสวิทชเทา 1 ตัว ควบคุมการทํางานของ Hand Piece
2.9 มี Solinoid Valve เพื่อควบคุมการทํางานของระบบน้ํา
2.10 มี Filter กรองน้ํากอนเขา Solinoid Valve เพื่อปองกันการอุดตันของทอน้ําในเครื่อง
2.11 มีหลอดไฟสีเปนตัวแสดงใหเห็นเมื่อเครื่องทํางาน
2.12 มีที่พักหัวขูดติดอยูที่ตัวเครื่อง
2.13 มีถังเปนถังจุน้ํา ความจุไมนอยกวา 5 ลิตร ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม และติดตั้งระบบมอเตอรสงน้ํา
เขาเครื่องเปนระบบไฟฟาใชไฟ 12 โวลท
3. เงื่อนไขเฉพาะ
3.1 เครื่องขูดหินปูน ประกอบหรือผลิตในประเทศไทยโดยไดรับการจดทะเบียนไวกับสํานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม และไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 หรือISO 13485
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-123.2 มีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทผูผลิต และรับประกันคุณภาพ 2 ป
3.3 มีคูมือการใชและบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1ชุด
3.4 มีใบรับรองการเปนผูแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต
-----------------คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปนผสมสารอุดฟน
------------------------คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซ
1.2 ตัวเครื่องทําดวยวัสดุที่ไมเปนสนิม
คุณสมบัติทางเทคนิค
2.1 เครื่องเดินเงียบ ใชระบบ Solid State
2.2 ความเร็วของการสั่นสม่ําเสมอ
2.3 ความเร็วของการสั่นไมต่ํากวา 4,000 รอบ / นาที
2.4 มีแคปซูลพรอมลูกปน 2 ชุด
2.5 มีสวิทซเปด – ปดเครื่อง
2.6 มีระบบปองกันไอปรอทฟุงกระจาย
เงื่อนไขเฉพาะ
3.1 มีใบรับประกันคุณภาพ จากบริษัทผูผลิต
3.2 มีคูมือการใช และบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1 ชุด
3.3 มีคูมือการซอม และวงจรของเครื่องอยางละเอียด ( Technical / Service Manual )
3.4 มีใบรับรองการเปนผูแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต
3.5 ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 หรือ ISO13485
--------------------------คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟน
คุณสมบัติทั่วไป
ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซแปลงไฟDC ไมเกิน24 โวลท
อุปกรณประกอบดวย ตัวเครื่อง แทงนําแสง และมีแผนพลาสติกกรองแสงเพื่อปองกัน
อันตรายที่เกิดกับตา ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
คุณสมบัติทางเทคนิค
2.1 หลอดกําเนิดแสง เปนชนิด LEDอยางนอย5Watt แสงที่ออกมามี Wave Length ประมาณ 450-490
Nanometer(NM)และมีความเขมแสง(High Intensity Output) ไมนอยกวา 800 mW/cm
2.2 มีหนาปดแสดงสถานะ( LCD Screen Display)อยางนอยดังนี้
2.2.1 เวลาการทํางาน
2.2.2 เวลาที่กําลังทํางาน
2.2.3 แสดงสถานะพลังงานไฟฟา
2.3 แทงนําแสง(QuartZ Rod)สามารถดึงออกจาก Handpiece เพื่อทําความสะอาด และสามารถนําไป
ฆาเชื้อ ดวยวิธีการนึ่งฆาเชื้อโรค(Auto clavable)
2.4 ปลายแทงนําแสงมีเสนผานศูนยกลางขนาดไมนอยกวา 8 มิลลิเมตร
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-132.5 ตัวเครื่องมีสวิทซ เปด – ปด และมีสัญญาณแสดงการทํางานของเครื่อง
2.6 สามารถเลือกFuntionการทํางานไดอยางนอย 3 ตําแหนง
3. เงื่อนไขเฉพาะ
3.1 มีใบรับประกันคุณภาพ จากบริษัท 1 ป
3.2 มีคูมือการใช และบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1 ชุด
3.3 มีใบรับรองการเปนผูแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต
3.4 ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 หรือ ISO13485
---------------------คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องกรอฟนเคลื่อนที่
------------------ความตองการ
เครื่องกรอฟน (แบบตั้งพื้นและเคลื่อนที่ได) มีอุปกรณประกอบและ
คุณลักษณะตามขอกําหนด
วัตถุประสงค
เพื่อใชในการออกหนวยเคลื่อนที่ งานบริการทันตกรรม
คุณสมบัติทั่วไป
3.1 อุปกรณประกอบดวย
3.1.1 หัวกรอเร็ว (Aerotor) จํานวน 2 หัว
3.1.2 หัวกรอชา จํานวน 1 หัว
3.1.3 TRIPLE SYRINGE จํานวน 1 หัว
3.1.4 เครื่องอัดอากาศชนิดไมใชน้ํามันหลอลืน่ ขนาด 1.5 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง
3.2 เครื่องกรอฟน และเครื่องอัดอากาศแยกจากกัน เพื่อความสะดวกในการขนยาย และสายนําอากาศอัด
จากเครื่องอัดอากาศถึงเครื่องกรอฟน มีความยาว 10–15 เมตร ตัวสายทําดวย Polyurethane ขนาด
เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร
3.3 ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกและ มีความสมดุล
3.4 ดานบนของเครื่องสามารถวางถาดเครื่องมือและวัสดุได
3.5 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซ
คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 หัวกรอ ประกอบดวย
4.1.1 หัวกรอเร็ว (Airotor) จํานวน 2 ดาม โดยมีคุณสมบัติ
4.1.1.1 เปนชนิดที่มีรูน้ําออกระบายความรอนของหัว Bur จากการกรอฟนที่
สวนหัว ดานทายเปนแบบ ( 4 Holes)
4.1.1.2 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยทนความรอนไดสูงถึง 135
องศาเซลเซียส
4.1.2 หัวกรอชา
4.1.2.1 Micro motor เปนชนิด Electric หรือ Air Micromotor โดยกรณีที่เปน
Air Micromotor ตองมีดานทายเปนแบบ 4 Holes
4.1.2.2 สามารถตอสเปรยน้ําได และสามารถปรับความเร็วได
4.1.2.3 มีหัวตอชนิดตรง(Straight) และหักมุม(Contra Angle) อยางละ 1 ดามตอ
4.1.2.4 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งไดโดยทนความรอนไดสูงถึง 135 องศาเซลเซียส ยกเวน
Electric Micro motor
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-144.1.3 Triple Syringe สามารถเปาน้ําหรือลม หรือน้ําและลมพรอมกัน ปลายทิป
สามารถถอดออก ฆาเชื้อดวยการนึ่งฆาเชื้อได
4.1.4 สายดามกรอและ Triple Syringe ทุกเสนทําดวย ซิลิโคน
4.2 ระบบควบคุมการทํางาน
4.2.1 มีระบบ First Priority
4.2.2 มีระบบปองกันการดูดน้ํายอนกลับเขาหัวกรอ
4.2.3 สามารถปรับปริมาณน้ําและลมของหัวกรอในแตละชุดไดสะดวก โดยผาน
Needle Valve และมีมาตรวัด ความดันลมที่ใชกับหัวกรอ
4.2.4 ตองไมมีการบีบหรือหักพับสายที่เปนทางเดินของน้ําและลมในระบบ
4.2.5 สายที่เปนทางเดินของน้ําและลมภายในระบบควบคุมเปนสายที่ทําจาก
Polyurethane ( PU) และเปนผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุน โดยมีการระบุ
Polyurethane หรือ PU และขนาดเสน ผานศูนยกลางของสายที่ตัวสาย
4.2.6 มีที่วางถาดใสเครื่องมือ
4.3 ภาชนะบรรจุน้ํากลั่นสําหรับใชเครื่องกรอ
4.3.1 เมื่อเกิดการระเบิดอันเนื่องจากแรงดันลมภายในภาชนะ ตัวภาชนะจะตองไม
แตกกระจายจน เกิดอันตรายแกผูอยูใกลเคียง
4.3.2 เปนภาชนะใส ใส ทนแรงดันไดไมนอยกวา 3 Bar
4.3.3 มีความจุไมนอยกวา 1 ลิตร
4.3.4 สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ําหรือทําความสะอาดไดสะดวก
4.3.5 มีระบบระบายลมทันที กอนถอดเปลี่ยน
4.3.6 มีภาชนะสํารอง 2 ใบ
4.4 ที่ใสหรือวางดามกรอ
4.4.1 สําหรับหัวกรอเร็ว 2 ที่, สําหรับหัวกรอชา 1 ที่ และ Triple Syringe 1 ที่
4.4.2 ทําดวยพลาสติกที่แข็งแรง ไมแตกหักงาย สามารถทําความสะอาดไดและวางหรือใสดามกรอ
ไดอยางมั่นคง
4.5 เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)
4.5.1 จํานวนรอบการหมุนของมอเตอรไมเกิน 1,500 รอบ/นาที
4.5.2 สามารถผลิตปริมาณลมที่ 5 Bar ไดไมนอยกวา 70 ลิตร/นาที
4.5.3 มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ
4.5.4 ถังเก็บลมภายในเคลือบดวยสารปองกันสนิมขนาด ไมนอยกวา 22 ลิตร พรอม
Safety Valve และมาตรวัดแสดงความดันลมที่เก็บอยูในถัง และมีวาลวเปด
ปลอยลมและทิ้งน้ํา ติดตั้งอยูใชงานไดสะดวก
4.5.5 มีสวิตซอัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร ใหปริมาณลมในถังเก็บลมอยู
ในพิกัดโดย ชวง Cut – In มีแรงดันไมต่ํากวา 5 Bar
4.5.6 ตองประกอบจากโรงงานผูผลิตทั้งชุด เปนไปตามมาตรฐานสากล
4.5.7 มีอุปกรณปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ดังนี้
4.5.7.1 Air Filter จํานวน 1 ตัว
4.5.7.2 Regulator พรอมมาตรวัดความดันของลมที่ออกจากถังเก็บลม 1 ชุด
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-155. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 มีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตและหรือตัวแทนจําหนายภายในประเทศของอุปกรณ
ทุกรายการ
5.1.1 เครื่องกรอฟนประกอบหรือผลิตในประเทศไทย โดยบริษัทไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001 : 2008 และหรือ ISO 13485:2003 โดยระบุวาผลิตหรือประกอบเครื่องกรอฟน
เคลื่อนที่ (Dental mobile Unit)
5.1.2 ดามกรอเร็ว,ดามกรอชา จะตองเปนผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ( มีใบอนุญาต Certificate of Free sales ) วาสามารถนําเขาสินคานี้มาจําหนายใน
ประเทศไทยได โดยผูเสนอราคาจะตองนําสําเนาเอกสารใบอนุญาตและหนังสือรับรองใหผูเสนอ
ราคาเปนตัวแทนจําหนายจากผูไดรับอนุญาตมาแสดงตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลในวัน
ยื่นเอกสารประมูลดวย
5.2 มีใบรับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันตรวจรับจากบริษัทผูผลิต
5.3 มีคูมือการใช และบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1 ชุด
5.4 สามารถใชงานไดดี โดยมีคุณสมบัติที่สําคัญในการทํางาน คือ
5.4.1 เมื่อดูที่มาตรวัดแสดงการทํางานของหัวกรอ
5.4.1.1 เมื่อหัวกรอเร็ว / หัวกรอชาทํางานติดตอกันเปนเวลา 15 นาที ไดแรงดันลมที่หัวกรอคงที
ตลอดเวลา ตามคาที่กําหนดจากเอกสารกํากับหัวกรอ
5.4.1.2 ระยะเวลา 30 นาที ในชวง In-Cut ที่เครื่องกําเนิดอากาศอัดทํางานแรงดันลม ที่หัวกรอเร็ว/ดาม
กรอชา ตองคงที่ และมีคาตามที่กําหนดจากเอกสารกํากับดามกรอเมื่อเปาลมจาก 3 - way
Syringe ไปที่กระจกสองปากไมมีละอองน้ําเกาะติด
------------------------------5. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
ระยะเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑทันตกรรม
6.วงเงินในการจัดหา
6.1 จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ.2556(เงินบํารุง)
เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑทันตกรรม จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 13,450,000.-บาท
(สิบสามลานสี่แสนหาหมื่นบาทถวน)
6.2 ราคากลางในการจัดซื้อวงเงิน 13,450,000.-บาท (สิบสามลานสี่แสนหาหมื่นบาทถวน)
7.ในการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 20,000.-บาท(สองหมื่นบาทถวน)
จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา
20,000.-บาท(สองหมื่นบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
8. หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
งานพัส ดุ กลุม งานบริห ารทั่วไป สํานัก งานสาธารณสุขจัง หวัด ขอนแกน สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูล
เพิ่ม เติม หรือขอเสนอแนะวิจ ารณห รือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัวไดที่
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-161. ทางไปรษณีย สงถึง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
108 ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
2. โทรศัพท
0 4322 1125 ตอ 131
3. โทรสาร
0 4322 7662
4. ทาง e-mail
stores@kkpho.go.th
5.โดยระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได
ตั้งแตวันที.่ ...24 ธันวาคม 2556.... ถึงวันที่...27 ธันวาคม 2556......
-------------------------

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

(ลงชื่อ).สุมิตรชัย คําเขาแดง..
(ลงชื่อ)...มุนี เหมือนชาติ...
(นายสุมิตรชัย คําเขาแดง)
(นายมุนี เหมือนชาติ)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ทันตแพทยเชี่ยวชาญดานทันตสาธารณสุข
กรรมการ
กรรมการ

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

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

ราง

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑทันตกรรม ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
---------------------จังหวัดขอนแกน มีความประสงคประกวดราคาซื้อครุภัณฑทันตกรรม ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Auction) จัดซื้อดวยงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ.2556 (เงินบํารุง)
จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 2 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 ยูนิตทําฟนทันตแพทย
จํานวน 2 เครื่อง
รายการที่ 2 ยูนิตทําฟนของทันตาภิบาลพรอมชุดทําฟนสนาม
จํานวน 27 เครื่อง
จัดสรรใหแกหนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที…่ 6…/2557 ลงวันที…่ ………………………………
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผู ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป น
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการใหหนวยงาน
ของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา(ผูประสงคจะเสนอราคา) ไวใน
ขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติ ดังนี้
5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จ ะเขาเปนคูสัญ ญา(ผูป ระสงคจ ะเสนอราคา) กับ หนวยงานของรั ฐซึ่ง ได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
ผูประสงคจะเสนอราคาตองขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง
หรือมอบอํานาจเปนหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอํานาจใหผอู ื่น เปนผูขอซื้อเอกสาร
-2-/...

-2กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ .....................................
ระหวางเวลา…...............น. ถึงเวลา...................น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
และจะแจงผลการคัดเลือกเบื้องตนใหผูเสนอราคาแตละรายทราบทางไปรษณียตอบรับ
กําหนดวันเสนอราคา(วันเคาะราคา) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ ......................................
เวลา.................น. ถึง.................น. ณ บริษัท บีสไดเมนชั่น จํากัด อาคารสิริคุณากร ชั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน
เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.-บาท
(หารอยบาทถวน) ไดที่งานพัสดุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ระหวางวันที…่ .........................................
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.2556

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่....6.../2557
การซื้อครุภัณฑทันตกรรม
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ ……………...................
--------------------------------จังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑทันตกรรม
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา จังหวัด
ขอนแกน ประจําป พ.ศ.2556 (เงินบํารุง) จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 2 รายการ คือ
รายการที่ 1 ยูนิตทําฟนทันตแพทย
จํานวน 2 เครื่อง
รายการที่ 2 ยูนิตทําฟนของทันตาภิบาลพรอมชุดทําฟนสนาม
จํานวน 27 เครื่อง
จัดสรรใหแกหนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยู ในสภาพที่จะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.8 สถานที่ไดรับจัดสรร
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุทปี่ ระกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจง เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผ ลประโยชนร วมกันกับผูประสงคจ ะเสนอราคา รายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.6
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
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-22.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการให
หนวยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา(ผูประสงคจะเสนอราคา)
ไวในขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติ ดังนี้
2.5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขา เปนคูสัญญา(ผูประสงคจะเสนอราคา) กับหนวยงานของรัฐซึ่งได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผถู ือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกใหไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคาฯ ตามประกาศนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(6) สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนผูคากับภาครัฐในระบบ e-GP พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา(ถามี)
(3)หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามขอ 5
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-3(5) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวนั ยืนราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และ
จะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน…120… วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย ณ หนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขที่ไดรับจัดสรรทุกแหง
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑทันตกรรม 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 จังหวัดจะคืนใหแกผูประสงคจะเสนอราคา
4.6 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอน
ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา ตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่..6.../2557 ลงวันที่..............................................................”
ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่……….……………..……………….ตัง้ แตเวลา…13.30..น. ถึงเวลา
..14.30..น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด วยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิกสแลวจะไม รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผู ประสงคจะเสนอราคากับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจ ารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
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-4หากปรากฏตอ คณะกรรมการประกวดราคา กอ นหรื อในขณะที่มี ก ารเสนอราคาด วยวิ ธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผปู ระสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว
เปนผูทิ้งงาน
ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเ ปนผูป ระสงคจ ะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปนผูประสงคจะเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน
3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ
ใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็ก ทรอนิกส ประสบ
ขอขัดของจนไม อาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ
กอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นว ากระบวนการเสนอราคาจะไม แลวเสร็จ ไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได 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
13,450,000.-บาท (สิบสามลานสี่แสนหาหมื่นบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะตอง
เสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา ครั้งละ 20,000.-บาท(สองหมื่นบาทถวน) จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 20,000.-บาท(สองหมื่นบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
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-5(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเสนอราคา ในวันที.่ ......................................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
672,500.-บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา(มีผลตั้งแตวันที่
......................................................ถึงวันที่..........................................) รวม.......................วัน โดยหลักประกันใหใช
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งได แจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได พิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง
ตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแต
เปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน ประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
6.3 จังหวัดสงวนสิทธิ ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
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-66.4 ในการตั ด สิ น การประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ ในการทํ า สั ญ ญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และ
ลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป นการ
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 โดยตรงกับหนวยงานภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ......5.....ของ
ราคาสิ่ง ของที่ป ระกวดราคาซื้อด วยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก สได ใหจัง หวั ดยึดถือไวใ นขณะทําสัญ ญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดัง ตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ กอนหนานั้น
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจง
เวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน ขอ 1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแลว
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-78. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซือ้ ขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ…0.20…….ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น ดังนี้
รายการที่ 1 ยูนิตทําฟนทันตแพทย รับประกันความชํารุดบกพรองเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป
นับถัดจากวันสงมอบของครบถวน
รายการที่ 2 ยูนิตทําฟนของทันตาภิบาลพรอมชุดทําฟนสนาม รับประกันความชํารุดบกพรองเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันสงมอบของครบถวน
หากเกิดความชํารุดบกพรองในการใชงานปกติผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน..15..วัน นับถัด
จากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
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 ไดมาจากเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ.2556(เงินบํารุง)
- การจายเงิน ผูเสนอราคาไดจะตองสงมอบพัสดุใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกตองครบถวน
ตามสัญญากอนแลวเทานั้น และติดตอขอรับเงินไดที่โรงพยาบาลชุมชนในเขตอําเภอของสถานที่ไดรับจัดสรร
11.2 เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ ง การสั่ง หรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเข ามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่ง ของที่ซื้อขายดังกล าวบรรทุก โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิท ธิเช นเดียวกับ เรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแต จะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่ง
จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป นของที่รัฐมนตรีว าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
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-811.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอจังหวัดฯ
แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.8 (4) (5) (6) และ (7)มิฉะนั้น จังหวัด
จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
อื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเป นไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
จังหวัดขอนแกน
วันที่..........เดือน...................................พ.ศ.2556
หมายเหตุ
1. ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
2. ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
3. การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ 5 ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน 2 ชวงเวลาติดตอกัน คือ ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเนื่องกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยัน
ราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ 15 เมษายน 2549 กําหนดวันเสนอราคาวันที่ 20 เมษายน 2549 และกําหนด
ยืนราคา 30 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาค้ําประกันซอง คือ วันที่ 15 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2549และนับ
ตอเนื่องในชวงที่สองใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2549 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 (รวม 30 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับ
หลักประกันซอง คือ ตั้งแตวันที่ 15 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่ําแตละครั้งในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวย
นับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลด
ราคาขั้นต่ําแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 155,657,000 บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 311,314 บาท ให
กําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (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 ราคาสูงสุด
ของการประกวดราคาฯ 7,789,000 บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 15,578 บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม
นอยกวาครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกวาราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคา
ขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000 บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา 300,000 บาท ได และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคา
รวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได

