(ราง)
รางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑการแพทย
จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 21 รายการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
-------------------------1. ความเปนมา
จังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดรับจัดสรรครุภัณฑการแพทย จัดซื้อดวยเงิน
งบคาเสื่อม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556(เงินบํารุง) ใหแกหนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแกน จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 21 รายการ คือ
รายการที่ 1 เครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กในครรภสําหรับศูนยสขุ ภาพชุมชน
จํานวน 15 เครื่อง ๆ ละ 30,000.-บาท เปนเงิน 450,000.-บาท
รายการที่ 2 เครื่องวัดความดันแบบปรอทลอเลื่อนสําหรับศูนยสขุ ภาพชุมชน
จํานวน 52 เครื่อง ๆ ละ 7,000.-บาท เปนเงิน 364,000.-บาท
รายการที่ 3 เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลตั้งโตะ
จํานวน 34 เครื่อง ๆ ละ 3,500.-บาท 119,000.-บาท
รายการที่ 4 เครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโตะสําหรับศูนยสขุ ภาพชุมชน
จํานวน 12 เครื่อง ๆ ละ 3,000.-บาท เปนเงิน 36,000.-บาท
รายการที่ 5 เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กแบบนอน
จํานวน 15 เครื่อง ๆ ละ 3,500.-บาท เปนเงิน 52,500.-บาท
รายการที่ 6 เครื่องชั่งน้ําหนักแบบหนาปทมกลมพรอมที่วัดสวนสูง
จํานวน 34 เครื่อง ๆ ละ 7,000.-บาท เปนเงิน 238,000.-บาท
รายการที่ 7 เครื่องชั่งน้ําหนักพรอมที่วัดสวนสูง
จํานวน 8 เครื่อง 13,000.-บาท เปนเงิน 104,000.-บาท
รายการที่ 8 เครื่องสองตรวจหูสาํ หรับศูนยสุขภาพชุมชน (Otoscope)
จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 5,700.-บาท เปนเงิน 34,200.-บาท
รายการที่ 9 โคมไฟผาตัดเล็ก จํานวน 4 โคม ๆ ละ 15,000.-บาท เปนเงิน 60,000.-บาท
รายการที่ 10 โคมไฟตรวจภายใน จํานวน 2 โคม ๆ ละ 18,000.-บาท เปนเงิน 36,000.-บาท
รายการที่ 11 เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลนิ ทรียระบบอัตโนมัติขนาดไมนอยกวา 20 ลิตร
สําหรับศูนยสุขภาพชุมชน จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 80,000.-บาท เปนเงิน 800,000.-บาท
รายการที่ 12 เตียงทําคลอด
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 36,000.-บาท
รายการที่ 13 เตียงตรวจภายใน จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 17,000.-บาท เปนเงิน 51,000.-บาท
รายการที่ 14 เตียงนวดแผนไทย จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 7,000.-บาท
รายการที่ 15 เครื่องปนเม็ดโลหิตอัดแนนสําหรับศูนยสุขภาพชุมชน (Hematocrit)
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000.-บาท เปนเงิน 50,000.-บาท
รายการที่ 16 หมอตมเครื่องมือ จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 12,000.-บาท เปนเงิน 120,000.-บาท
รายการที่ 17 ถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว พรอมรถเข็นและอุปกรณการใหครบชุด
จํานวน 5 ถัง ๆ ละ 13,000.-บาท เปนเงิน 65,000.-บาท
รายการที่ 18 รถเข็นทําแผล จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 9,000.-บาท เปนเงิน 54,000.-บาท
รายการที่ 19 รถเข็นนั่ง จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 6,500.-บาท เปนเงิน 26,000.-บาท
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-2รายการที่ 20 รถเมโยแบบลอเลื่อน จํานวน 38 เครื่อง ๆ ละ 5,500.-บาท เปนเงิน 209,000.-บาท
รายการที่ 21 เครื่องปดซองบรรจุเวชภัณฑชนิดมือกด
จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 28,000.-บาท เปนเงิน 140,000.-บาท
จํานวน 21 รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,051,700.-บาท(สามลานหาหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน)
2. วัตถุประสงค
จัดซื้อครุภัณฑการแพทย จํานวน 21 รายการ ใหแกหนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
เพื่อใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยที่มารับบริการในหนวยบริการ
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 ผู ประสงคจะเสนอราคาตอ งเปนผูมีอ าชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางระ บบ
อิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวีย นชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการหรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับจังหวัด
3.3 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไม
เปนผูมผี ลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซื้อ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.4 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมคี ําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปน
คูสญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการใหหนวยงาน
ของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสญ
ั ญา(ผูเสนอราคา) ไวในขอบเขตของ
งาน(Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติ ดังนี้
3.5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสญ
ั ญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเ ล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
จังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาใชรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑการแพทย จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน
จํานวน 21 รายการ ดังนี้
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 1 เครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กในครรภสาํ หรับศูนยสุขภาพชุมชน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
----------------------------1. ความตองการ
เครื่องฟงเสียงการเตนของหัวใจเด็กทารกในครรภดวยระบบ
คลื่นเสียงความถี่สูง มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน ใชฟง เสียงการเตนของหัวใจเด็กทารกในครรภ
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-33. คุณสมบัติทั่วไป
3.1. เปนเครื่องขนาดเล็ก น้ําหนักเบาเคลื่อนยายสะดวก
3.2. มีจอแสดงคา Fetal Heart Rate [FHR] แบบ Display
3.3. ใชกับถานไฟขนาด AA หรือขนาด AAA และสามารถชารจไฟไดในเครื่อง
3.4. ไดมาตรฐาน CE/Desiged and tested to meet IEC 6001-1,IEC60601-1-2, IEC 60601-1-4,
IEC 60601- 2-37, EN 5011-A
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1. Probe Ultrasound Frequency ขนาดไมนอ ยกวา 2 MHz
4.2. Audio baundwidth and power ขนาดไมนอยกวา 300 Hz พรอมปุมปรับเสียงใหดังหรือเบา
4.3. แสดงผลเปนแบบ LCD แสดงคาเปนตัวเลข โดยประกอบดวย
- คา Heart rate ในชวงระหวาง 50 ถึง 220 ครั้งตอนาที
- คา Frequency
- คา Error
- คา ระดับพลังงานแบตเตอรี่
4.4. เครื่องจะปดเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใชงานนาน 3 นาที เพื่อประหยัดแบตเตอรี่
4.5. ใชกับถานไฟขนาด AA หรือขนาด AAA เปนชนิดชารจไฟไดในตัวเครื่องซึ่งสามารถหาซื้อไดทั่วไป
4.6. เมื่อชารตไฟเต็มเครื่องสามารถใชงานไดประมาณ 1,000 นาที
4.7. สามารถตอหูฟงได (หูฟงเปน OPTION)
5. อุปกรณมาตรฐาน
5.1. ชุดหัวตรวจ(Doppler Transducer)
1
ชุด
5.2. ถาน ขนาด AA หรือขนาด AAA ชนิดชารทไฟในตัวเครื่อง
1
ชุด
5.3. สายชารจไฟพรอมปลั๊กตอ
1
ชุด
5.4. เจลอัลตราซาวด(Ultrasonic gel)
1
ขวด
5.5. กระเปาสําหรับบรรจุเครื่อง
1
ใบ
6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1. มีคูมอื การใชงานและบํารุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด
6.2. ผูขายรับประกันคุณภาพเปนเวลา 1 ป นับจากวันรับมอบของครบ
6.3. เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน
6.4. ผูเสนอขายมีหนังสือรับรองการเปนตัวแทนจําหนาย
6.5. เปนผลิตภัณฑของประเทศไทย หรือประเทศญี่ปุน หรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประทศในทวีปยุโรป
7. ราคากลางเครื่องละ 30,000.-บาท(สามหมื่นบาทถวน)
----------------------คุณลักษณะเฉพาะ
รายการที่ 2 เครื่องวัดความดันแบบปรอทลอเลื่อนสําหรับศูนยสุขภาพชุมชน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
--------------------------1. ความตองการ
เครื่องวัดความดันแบบปรอทลอเลื่อนมีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคในการใชงาน ใชวัดความดันโลหิตและชีพจรใหแกผูมารับบริการ
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เปนเครื่องวัดความดันโลหิตแบบใชปรอท ใชสําหรับติดผนังหรือติดตั้งบนเสาสเตนเลสได
3.2 การยึดติดกับผนังหรือเสา มี Swiveling housing สามารถหันเครื่องไปดานซายหรือขวาได
ไมนอยกวาดานละ 50 องศา
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-43.3 สามารถวัดความดันโลหิตไดไมนอยกวาระหวาง 0-300 มิลลิเมตรปรอท
3.4 ปรอทบรรจุอยูในหลอดแกวใส มีคุณสมบัติปรอทไมเกาะติด ขีดแสดงคาบนหลอดแกว
ไมสามารถลบเลือนได มีปุมล็อคปรอท
3.5 สายตอระหวางเครื่องและผาพันแขนเปนแบบขดเปนวง (Coiled Tubing) เมื่อยืดออกสุด
ความยาวไมนอยกวา 3 เมตร
3.6 อุปกรณใชงาน
3.6.1 ผาพันแขนสําหรับผูใหญแบบปะติด
จํานวน 1 อัน
3.6.2 ลูกยางพรอมวาลวควบคุมความดัน
จํานวน 1 อัน
3.6.3 แปรงสําหรับทําความสะอาด
จํานวน 1 อัน
4. อุปกรณเพิ่มเติม
- เสาสแตนเลสสําหรับติดตั้งเครื่องเพื่อใชเปนแบบตั้งพื้น
1. ทําดวยสแตนเลสอยางดี ไมเปนสนิมตลอดอายุการใชงาน
2. ขาตั้งแบบ 5 แฉก พรอมลอเลื่อนมั่นคงแข็งแรง
3. สามารถปรับสูงต่ําไดตามความตองการ
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 เปนผลิตภัณฑของประเทศไทย หรือประเทศญี่ปุน หรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประทศในทวีปยุโรป
5.2 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
5.3 มีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิตโดยตรงมาแสดง
6.ราคากลางเครื่องละ 7,000.-บาท(เจ็ดพันบาทถวน)
--------------------------------------คุณลักษณะเฉพาะ
รายการที่ 3 เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลตั้งโตะ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
--------------------------1. ความตองการ
เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลตั้งโตะมีคณ
ุ สมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคในการใชงาน ใชวัดความดันโลหิตและชีพจรใหแกผูมารับบริการ
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1ขนาดเครื่องน้ําหนักเบากะทัดรัด
3.2 Battery แบบ ALKALINE ขนาด AA หรือ ขนาด AAA
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 เปนเครื่องวัดความดันโลหิตที่ตนแขนแบบอัตโนมัติใชเทคโนโลยี Intellisense ซึ่งมีระบบควบคุมปมลมแบบ
พิเศษ (เครื่องจะเริ่มจับคาความดันโลหิตพรอมกับชีพจรตั้งแตที่เริ่มปลอยลมเขาผาแขนจนพบโลหิตของผูวัดได
อยางรวดเร็ว และบีบตัดแขนนอย)
4.2 สามารถวัดคาความดันโลหิตระหวาง 0-299 มิลลิเมตรปรอท คาความเที่ยงตรง + 3 มิลลิเมตรปรอท
4.3 สามารถวัดคาอัตราการเตนของหัวใจระหวาง 40-180 ครั้ง/นาที ความเที่ยงตรง + 5 %
ของคาที่อานได
4.4 สามารถดูขอมูลการวัดยอนหลังไดไมนอยกวา 30 ครั้ง
4.5 มีสัญลักษณแสดงคาความดันโลหิตสูง
5. อุปกรณประกอบ
5.1 ผาพันแขนขนาด เสนรอบวงแขนไมนอยกวา 22-32 เซนติเมตร จํานวน 1 ผืน
5.2 AC Adaptor
จํานวน 1 ชุด
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-56. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1เปนผลิตภัณฑของประเทศไทย หรือประเทศญี่ปุน หรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประทศในทวีปยุโรป
6.2รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
6.3คูมอื การใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และตารางอานคาความดันและอัตราการเตนของหัวใจ
อยางละ 1 ชุด
7.ราคากลางเครื่องละ 3,500.-บาท(สามพันหารอยบาทถวน)
--------------------------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 4 เครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโตะสําหรับศูนยสุขภาพชุมชน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
-----------------------1.ความตองการ
เปนเครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโตะมีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคในการใชงาน ใชวัดความดันโลหิตและชีพจรใหแกผูมารับบริการ
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เปนเครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโตะชนิดใชความดันของปรอท
3.2 สายรัดแขนทําจากผา Nylon อยางดี
3.3 ลูกยางบีบพรอมวาลวปรับแรงดัน ทําจากวัสดุอยางดี มีตะแกรงกันฝุนละอองเขาในระบบ
3.4 ตําแหนงบอกความดันสูง ตั้งแต 0-300 มิลลิเมตรปรอท
3.5 วัดความดันแบบปรอทซึ่งบรรจุในทอแกวขนาดเสนผาศูนยกลางภายใน ไมนอยกวา 4.2 มิลลิเมตร
3.6 ตัวเลขบอกขนาดความดันเปนสีที่ตัดกับสีพื้น สามารถมองเห็นตัวเลขไดอยางชัดเจน
3.7 มีวาลว ปด-เปด น้ําปรอท เพื่อปองกันน้ําปรอทเล็ดลอดออกมา
3.8 เมื่อเปดฝาเครื่องวัดความดันจะมีสปริงล็อคฝาอัตโนมัติ
3.9 มีความแมนยําสูง คาความดันผิดพลาด + 3 มิลลิเมตรปรอท
4. เงื่อนไขเฉพาะ
4.1 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐาน EN ISO 9001 / 12.2000 , EN ISO 13485 / 11.2000 ,
EN 46001/ 08.1996 , CE 0124
4.2เปนผลิตภัณฑของประเทศไทย หรือประเทศญี่ปุน หรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประทศในทวีปยุโรป
4.3 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอ ยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
4.4 มีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิตโดยตรงมาแสดง
5.ราคากลางเครื่องละ 3,000.-บาท(สามพันบาทถวน)
-----------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 5 เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กแบบนอน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
………………..
1. ความตองการ
เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กแบบนอน มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน
ใชสาํ หรับชัง่ น้ําหนักเด็กทารก และเด็กเล็ก
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ตัวแทนและจานชั่งทําดวยโลหะไมเปนสนิมหรือวัสดุไมเปนสนิม และเคลือบสีเรียบรอย
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 เปนเครื่องชั่งชนิดมีจานรองรับตัวเด็กทารกและเด็กเล็ก จํานวน 1 จาน ขนาดกวางยาวพอเหมาะสําหรับ
ตัวเด็ก
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-64.2 มี Scale อานน้ําหนักมาตราเมตริก ทําดวยโลหะไมเปนสนิม
4.3 สามารถชั่งน้ําหนักไดอยางนอยระหวาง 0 ถึง 20 กิโลกรัม
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอ ยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
6.ราคากลาง เครื่องละ 3,500.-บาท(สามพันหารอยบาทถวน)
-------------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 6 เครื่องชั่งน้ําหนักแบบหนาปทมกลมพรอมที่วัดสวนสูง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
--------------------------1.ความตองการ
เปนเครื่องชั่งน้ําหนักแบบหนาปทมกลมพรอมที่วัดสวนสูงมีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคในการใชงาน เพื่อชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงผูปวยและบุคคลทั่วไปสามารถใชงานตั้งแตเด็ก
จนถึงผูใหญในลักษณะยืนวัด
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.3 รายละเอียดคุณลักษณะของตัวเครื่อง
3.1.1 เปนเครือ่ งชั่งน้ําหนักแบบหนาปทมกลมสามารถชั่งน้ําหนักไดสูงสุด 160 กิโลกรัมโดยอานคา
ละเอียดได 0.1 กิโลกรัม
3.1.2 สามารถวัดสวนสูงไดในชวง 76 ถึง 198 เซนติเมตร
3.1.3 ตัวเครื่องมีน้ําหนักไมเกิน 18 กิโลกรัม
3.1.4 ตัวเครื่องทําจากโลหะพนสีอยางดี
3.1.5 มีหนวยน้ําหนักวัดเปนกิโลกรัม และหนวยวัดสวนสูงเปนเซ็นติเมตร
4. เงื่อนไขเฉพาะ
4.1รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอ ยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
5.ราคากลางเครื่องละ 7,000.-บาท(เจ็ดพันบาทถวน)
------------------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 7 เครื่องชั่งน้ําหนักพรอมที่วัดสวนสูง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
--------------------------1.ความตองการ
เปนเครื่องชั่งน้ําหนักพรอมที่วัดสวนสูงมีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคในการใชงาน เพื่อชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงผูปวยและบุคคลทั่วไปสามารถใชงานตั้งแตเด็ก
จนถึงผูใหญในลักษณะยืนวัด
3. คุณสมบัติทั่วไป
- รายละเอียดคุณลักษณะของตัวเครื่อง
31.1 เปนเครื่องชั่งน้ําหนักชนิดคานเลื่อนสามารถชั่งน้ําหนักไดสูงสุด 180 กิโลกรัมโดยอานคา
ละเอียดได 0.1 กิโลกรัม
3.1.2 สามารถวัดสวนสูงไดในชวง 76 ถึง 198 เซนติเมตร
3.1.3 ตัวเครื่องมีน้ําหนักไมเกิน 18 กิโลกรัม
3.1.4 มีลอใชสาํ หรับเคลื่อนยายไดสะดวก
3.1.5 ตัวเครื่องทําจากโลหะพนสีอยางดี
3.1.6 มีหนวยน้ําหนักวัดเปนกิโลกรัม และหนวยวัดสวนสูงเปนเซ็นติเมตร
-7-/...

-74 เงื่อนไขเฉพาะ
4.1รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอ ยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
4.2เปนผลิตภัณฑของประเทศไทย หรือประเทศญี่ปุน หรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประทศในทวีปยุโรป
5. ราคากลางเครื่องละ 13,000.-(หนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)
------------------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 8 เครื่องสองตรวจหูสาํ หรับศูนยสขุ ภาพชุมชน(Otoscope)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
--------------------------1.ความตองการ
เปนเครื่องสองตรวจหูสําหรับศูนยสุขภาพชุมชนมีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคในการใชงาน เพื่อเปนอุปกรณสําหรับสองตรวจหู
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก
3.2 มีสวิตซ เปด-ปด อยูที่คลิปบนดามถือ
3.3 อุปกรณบรรจุในกลองพลาสติกอยางดี
4.คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 มีระบบใหความสวางแบบไฟเบอรออฟติก จึงไมรอนรบกวนคนไข
4.2 ใชหลอดไฟฮาโลเจน 2.5 โวลท
4.3 ดามถือ ใชถานไฟฉายขนาด AA จํานวน 2 กอน
4.4 มีเลนซกําลังขยายประมาณ 2.5 เทา แบบถอดออกได และเมื่อถอดออก สามารถนําเครื่องมือสอด
เขาไปได
4.5 ดานขางมีรู สําหรับใสลูกยางบีบลม เพื่อทํา Pneumatic test
5. อุปกรณประกอบ
5.1 หัวตรวจหู พรอมดาม
1 ชุด
5.2 Reusable specula 2.5 และ 4 มม. อยางละ 5 อัน
5.3 กลองเก็บอุปกรณพลาสติกอยางดี
1
ใบ
6.เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอ ยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
6.2 เปนผลิตภัณฑของประเทศไทย หรือประเทศญี่ปุน หรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประทศในทวีปยุโรป
7.ราคากลางเครื่องละ 5,700.-บาท(หาพันเจ็ดรอยบาทถวน)
------------------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 9 โคมไฟผาตัดเล็ก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
--------------------------1. ความตองการ
โคมไฟสองตรวจทั่วไปและสองทําแผล
2. วัตถุประสงคการใชงาน
ใชเพื่อใหแสงสวางในการสองตรวจทําแผล ผาตัดเล็ก
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1. ใชกับแรงดันไฟฟากระแสสลับ 220 โวลท 50 เฮิรตซ
3.2. ติดตั้งบนเสาลอเลื่อนมี 5 แฉกลอขนาด 2 นิ้ว
3.3. ความสูงของเสาโคมจากพื้นไมนอ ยกวา 90 cm. สวนแขนของโคมเปน Gooseneck มีความยาว
ไมนอ ยกวา 70 cm. สวนปลายแขนโคมเปนระบบขอตอทําใหการปรับทิศทางของโคมคลองตัว
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4. คุณสมบัติทางเทคนิค

4.1. แกนเสาทําดวยวัสดุไมเปนสนิมมีความแข็งแรง ฐานเปนชนิด 5 แฉกพรอมลอหมุนไดรอบทิศทาง
4.2. ตัวโคมไฟทําจาก Polycarbonate มีขนาดเสนรอบวงหัวโคมไมนอยกวา 30 ซม.
4.3. สามารถปรับโคมไฟไดทั้งแนวตั้ง และแนวนอน แกนโคมไฟเปนระบบขอตอทําใหการปรับ
ทิศทางของโคมคลองตัว โดยสามารถหันซาย-ขวา ไดในวงกวางและปรับขึ้นลงได
4.4. ใหกําลังสองสวางไมนอยกวา 30,000 ลักซ ที่ระยะ 0.5 เมตร
4.5. ใชหลอดไฟ Halogen bulb 12 โวลท 35 วัตต อายุการใชงานของหลอดไฟไมนอ ยกวา 2,000 ชั่วโมง
4.6. สวิตซการทํางานเปนแบบ 2 rocker switches ทําใหสามารถปรับความสวางของไฟได 2 ระดับ
คือสวางมาก และสวางนอย
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
5.2เปนผลิตภัณฑของประเทศไทย หรือประเทศญี่ปุน หรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประทศในทวีปยุโรป
5.3ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิต หรือไดรับการแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนาย
5.4มีคูมือการใชงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ชุด
6. ราคากลางเครื่องละ 15,000.-บาท(หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
------------------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 10 โคมไฟตรวจภายใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
---------------------1.ความตองการ
โคมไฟตรวจภายใน มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคการใชงาน
ใชเพื่อใหแสงสวางในการสองตรวจในงานสูตินรีเวชและอื่นๆ
3.คุณสมบัติทั่วไป
3.1.ใชกับแรงดันไฟฟากระแสสลับ 220 โวลต 50 เฮิรตซ และสามารถรองรับแรงดันได 95-240 V
3.2. ติดตั้งบนเสาลอเลื่อนมี 5 แฉกลอขนาดไมนอยกวา 2 นิ้ว
3.3. ความสูงของเสาโคมจากพื้นไมนอ ยกวา 90 cm. สวนแขนของโคมเปน Gooseneck มีความยาว
ไมนอยกวา 70 cm. สวนปลายแขนโคมเปนระบบขอตอทําใหการปรับทิศทางของโคมคลองตัว
3.4 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสากล (CE) และมีหนังสือรับรองมาแสดง
4.คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1. แกนเสาและขามี 5 แฉก ทําดวยสแตนเลส มีลอชนิดหมุนไดรอบทิศทาง
4.2. ตัวโคมไฟทําจาก Polycarbonate มีขนาดเสนผาศูนยกลางของหัวโคมไมนอยกวา 9 cm.
4.3. สามารถปรับโคมไฟไดทั้งแนวตั้ง และแนวนอน แกนโคมไฟเปนระบบขอตอทําใหการปรับ
ทิศทางของโคมคลองตัว โดยสามารถหันซาย-ขวา ไดในวงกวางและปรับขึ้นลงหรือปรับกมเงยได
4.4. แหลงกําเนิดแสงเปนชนิด LED 3 หลอด โดยใชพลังงานต่ําเพียง 10 W. ทําใหแสงที่ออกมา
มีความรอนต่ํามาก
4.5. ใหกําลังสองสวางหรือมีความเขมของแสง (Light Intensity) ไมนอ ยกวา 35,000 ลักซ
ที่ระยะ 0.5 เมตร
4.6. อายุการทํางานของหลอดไฟไมนอยกวา 50,000 ชั่วโมง
4.7. มี Color Temperature ที่ 6,000 ๐ k
5.เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 เปนผลิตภัณฑของประเทศไทย หรือประเทศญี่ปุน หรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประทศในทวีปยุโรป
(และมีหนังสือรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสากลของสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป มาแสดง)
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-95.2ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย
5.3มีคูมอื การใชงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ชุด
5.4รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอ ยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
5.5ในระยะเวลาประกันถาเครื่องมีปญหา ผูขายตองรีบดําเนินการแกไขใหใชการไดภายใน 15 วัน นับตั้งแต
ไดรับแจงหากแกไขแลวถึง 2 ครั้ง ยังไมสามารถใชงานไดปกติ ผูขายจะตองเปลี่ยนชิ้นสวนใหมหรือเปลี่ยน
เครื่องใหมใหโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
6.ราคากลางเครื่องละ 18,000.-บาท(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน)
------------------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 11 เครื่องนึ่งฆาเชือ้ จุลนิ ทรียระบบอัตโนมัติขนาดไมนอยกวา 20 ลิตร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
---------------------1.ความตองการ เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียระบบอัตโนมัติขนาดไมนอ ยกวา 20 ลิตร มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคการใชงาน ใชน่งึ ฆาเชื้อวัสดุ อุปกรณการแพทย และอื่น ๆ
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 เปนเครื่องฆาเชื้อโรค มีลกั ษณะภายนอกเปนรูปทรงสี่เหลี่ยม เปดฝาดานหนาหองนึ่ง ภายในหองนึ่ง
เปนรูปทรงกระบอก
3.2 ใชกับกระแสไฟฟา 220 โวลต 50 เฮิรตส
3.3 ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน JIS-T7324
3.4 Chamber รับประกัน 10 ป
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 ควบคุมการทํางานดวยระบบอิเลคโทรนิกส
4.2 หองนึ่ง (Chamber) ทําดวยสแตนเลส เกรด 316L
4.3 สามารถปรับอุณหภูมภิ ายในหองนึ่ง ไดตั้งแต 121 องศาเซลเซียส จะมีแรงดัน 1.2 Bar
135 องศาเซลเซียส จะมีแรงดัน 2.2 Bar
4.4 สามารถเลือกระบบ อบแหงอยางเดียวได
4.5 มีสวิตชฉุกเฉินเพื่อหยุดการทํางานของเครื่อง
4.6 มีระบบปองกันความรอนสูงเกิน (Overheat cutoff) คือ เครื่องจะทําการตัดไฟโดยทันที
เมื่ออุณหภูมใิ นหองนึ่งสูงเกินกวาที่กําหนด ปองกันไมใหตัวทําความรอนเสียหาย
4.7 มี Pressure Gauge แบบหนึ่งเข็ม เพื่อบอกแรงดันในหองนึ่ง
4.8 ตั้งเวลาในการฆาเชื้อ และเวลาในการอบแหงไดไมนอ ยกวา 60 นาที โดยแยกการปรับตั้งคา
4.9 ตัวทําความรอน (Heater) มีขนาดกําลังไฟฟารวมกัน 1500 วัตต
4.10 มีระบบปองกันไฟฟาเกินหรือไฟฟาลัดวงจรดวย Breaker switch ขนาด 20A
4.11 มีระบบปองกันแรงดันเกินคาที่กําหนด Safety value
4.12 ที่ปดประตูเปนแบบมือหมุน ถาปดประตูไมสนิทเครื่องจะไมทํางาน ลักษณะการเปด-ปด
ประตูเปนการเปด-ปดประตูทางดานซายดานหนาเครื่อง
4.13 ระบบปลอยน้ําเขาเครื่องอัตโนมัติ
4.14 มีถาดวางของและตะกราสําหรับใสฆาเชื้ออยางละ 1 ชิ้น
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย และมีเอกสารมายืนยันในวันเสนอราคา
5.2 มีคูมือการใชงานเปนภาษาไทย 1 ชุด
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-105.3 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอ ยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
6. ราคากลางเครื่องละ 80,000.-บาท(แปดหมื่นบาทถวน)
-----------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 12 เตียงทําคลอด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
---------------------1. ความตองการ
เตียงทําคลอด มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคการใชงาน
ใชสาํ หรับผูปวยขณะคลอดบุตร เพื่อการชวยคลอดที่ถูกวิธี
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม(Stainless Steel) รวมทั้งพื้นเตียงและโครงสราง
3.2 เตียงแบบ 2 ตอน คือ สวนลําตัวและสวนปลายเทา
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 เตียงมีขนาดดังนี้
4.1.1 ความยาวทั้งหมดไมนอยกวา 72 นิ้ว
4.1.2 ความสูงจากพื้นระหวาง 30 – 32 นิ้ว สูงเทากันตลอดความยาว (สูงไมรวมเบาะ)
4.1.3 ความกวางทั้งหมดระหวาง 26 - 28 นิว้ กวางเทากันตลอดความกวาง
4.2 สวนลําตัว
4.2.1 มี 4 ลอ ซึ่งหมุนไดรอบตัวโดยมีตลับลูกปน ลอมีเสนผาศูนยกลางไมนอ ยกวา 4 นิ้ว
แตละลอมีที่ล็อกลอ
4.2.2 มีอุปกรณยกระดับเตียงโดยใชฟนเฟอง ใหขึ้นลงไดทั้งทางดานศีรษะและดานกน
โดยยกไดสงู ไมนอยกวา 20 ซม.
4.2.3 ใตเตียงบริเวณที่วางกนมีแผนเหล็กเลื่อนได และตองเลื่อนออกมาใหพนปลายเตียง
(สวนลําตัว) ไดไมต่ํากวา 30 ซม.
4.2.4 มีที่ใหมือคนไขจับทั้ง 2 ขาง ซึ่งสามารถพับเก็บได
4.2.5 มีที่กั้นเตียงดานขางทั้ง 2 ขาง ซึ่งถอดหรือพับเก็บไดเมื่อไมใช
4.2.6 ทางดานกนมีที่สําหรับใสและรองขาทั้ง 2 ขาง
4.2.7 มีที่รองรับขา 2 ขาง ซึ่งสามารถถอดเก็บได เลื่อนขึ้นลงไดปรับใหเอนไดทุกทิศทาง
4.3 สวนปลายเทา
4.3.1 มี 4 ลอ ลอมีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 4 นิ้ว แตละลอมีที่ลอ็ กลอ
4.4 มีเบาะฟองน้ําหนาไมนอ ยกวา 5 ซม. หุมดวยหนังเทียมชนิดหนาวางบนเตียงแตละสวนกวางและยาว
เทากับขนาดของเตียงแตละสวน
5. อุปกรณประกอบ
5.1 มาขึ้นเตียงชนิด 2 ชั้น ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม บุผิวดานบนดวยยาง สําหรับใหคนไขกาวขึ้นเตียง
จํานวน 1 ตัว
5.2 เกาอี้กลมชนิดปรับระดับได ปรับความสูงไดอยางนอยที่ระดับ 45 - 60 ซม. พื้นรองนั่งทําดวยเหล็กไม
เปนสนิม มีขา 4 ขา ทําดวยเหล็กไมเปนสนิมหรือเหล็กพนสี ปลายขาหุมดวยลูกยางทั้ง 4 ขา
6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
7. ราคากลางเครื่องละ 36,000.-บาท(สามหมื่นหกพันบาทถวน)
-------------------
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1. ความตองการ
2. วัตถุประสงคการใชงาน

-11คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 13 เตียงตรวจภายใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
---------------------เตียงตรวจภายในพรอมอุปกรณครบชุด มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
สําหรับใชการตรวจภายในผูปวย และการทําหัตถการทางสูตินรีเวชกรรม
ที่หองตรวจภายในผูปวยนอกของโรงพยาบาล

3. คุณสมบัติทั่วไป

3.1 ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม (Stainless steel) ปูดวยเบาะฟองน้ําหุมหนังเทียม สามารถพับได 3 ตอน
3.2 โครงเตียงอยูบนขา 4 ขา มียางอยางหนารองรับกันกระเทือนและกันเลื่อน ดานลางมีมา เหล็กสูง ไม
นอยกวา 20 เซ็นติเมตร ปูดวยยางกันเลื่อนบนเหล็กเรียบ หรือปูดวยแผนเหล็กขรุขระ
3.3 ขนาดเตียงไมนอยกวา 60 x 180 x 80 เซ็นติเมตร
3.4 สามารถปรับระดับไดทั้งสวนบนและทอนลําตัว
4. อุปกรณประกอบ
4.1 อุปกรณประกอบเตียงเพื่อใชในงานตรวจภายในครบชุด จํานวน 1 ชุด
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
6. ราคากลางเตียงละ 17,000.-บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
-----------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 14 เตียงนวดแผนไทย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
---------------------1.ความตองการ เตียงไมประกอบโครงเหล็กสําหรับนวด
2.วัตถุประสงคการใชงาน เพื่อใชในการบริการแพทยแผนไทย
3.คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เปนเตียงไมประกอบโครงเหล็กมีความมั่นคงแข็งแรง
3.2 พื้นไมเปนไมอัดผิวเรียบยึดติดกับโครงเหล็ก
3.3 ไมมขี อบหัวและทายเตียง
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 เปนเตียงไมประกอบโครงเหล็กขนาดกวางไมนอ ยกวา 1.2 เมตร ยาวไมนอยกวา 2 เมตร
สูงไมนอยกวา 50 ซม.
4.2 พื้นเตียงใชไมอัด มีความแข็งแรง ผิวเรียบ หนาไมนอ ยกวา 20 มิลลิเมตร
4.3 โครงเหล็กใชเหล็กกลม ไมนอยกวา 1 ½ นิ้ว
4.4 เตียงสามารถรองรับน้ําหนักไดดี ไมเกิดการโคงงอ ชํารุดเสียหายในขณะใชงาน
4.5 ที่นอนสําหรับนวด แบบฟองน้ําอัดหุมหนัง ความหนาไมนอยกวา 5 ซม.
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
6. ราคากลางเตียงละ 7,000.-บาท(เจ็ดพันบาทถวน)
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-12คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 15 เครื่องปนเม็ดโลหิตอัดแนนสําหรับศูนยสขุ ภาพชุมชน (Hematocrit)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
---------------------1. ความตองการ เครื่องปนเม็ดโลหิตอัดแนนสําหรับศูนยสขุ ภาพชุมชน(Hematocrit) มีคุณสมบัติตาม
ขอกําหนด
2. วัตถุประสงค เพื่อใหวัดคาฮีมาโตคริตในเลือดในงานชันสูตรของศูนยสขุ ภาพชุมชน
3. คุณสมบัติโดยทั่วไป
3.1 ใชกับไฟฟา 220 โวลต 50 ไซเคิล
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 เปนเครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอนของเม็ดเลือดเพื่อหาความอัดแนนของเม็ดเลือด
4.2 สามารถปน Capillary Tube ไดครั้งละไมนอยกวา 24 หลอด พรอมยางรองที่จานปนดานใน
4.3 ตัวเครื่องและฝาครอบทําดวยโลหะเคลือบกันสนิมอยางดี
4.4 มีระบบสั่งงานผานแปนกดดานหนาชนิด Foil Key bord
4.5 มีความเร็วรอบไมนอยกวา 12,000 รอบตอนาที
4.6 มีนาฬิกาติดตั้งเวลาชนิดตัวเลขดิจิตอล สามารถตั้งเวลาการทํางานได 0-99 นาที โดยสามารถปรับ
เพิ่มหรือลดไดครั้งละ 1 นาที
4.7 มีระบบเบรกไฟฟาแบบอัตโนมัติโดยเครื่องจะหยุดทํางานหลังครบเวลาตั้งไว
4.8 มีระบบล็อคฝาเครื่องปนสามารถเปด-ปดไดแมไฟฟาดับ
4.9 มีปุมเปด-ปดเครื่องพรอมไฟบอกสถานะเมื่อเปดเครื่อง
4.10 มีระบบนิรภัย (Safety Swith) โดยเครื่องจะไมทํางานเมื่อฝาปดไมสนิท และเครื่องจะหยุดทํางาน
ถาเปดฝาเครื่อง
5. อุปกรณประกอบเครื่อง
5.1 อุปกรณอานวัดเปอรเซ็นตเม็ดเลือดแดง 1 ชุด
5.2 หลอด Hematocrit อยางนอย 100 หลอด
5.3 คูมอื การใชและบํารุงรักษาภาษาไทย 1 ชุด
5.4 มีคูมือแสดงวงจรไฟฟาอยางละเอียด 1 ชุด
6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบพัสดุครบถวน
6.2 เปนผลิตภัณฑของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศในเอเชีย ที่ไดมาตรฐาน ISO 9001-9002
7. ราคากลางเครื่องละ 25,000.-บาท(สองหมื่นหาพันบาทถวน)
-------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 16 หมอตมเครื่องมือ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
---------------------1. ความตองการ
หมอตมเครื่องมือ มีคุณสมบัติตามขอกําหนด.
2. วัตถุประสงคในการใชงาน
ใชตมเครื่องมือแพทยเพื่อการฆาเชื้อโรค
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ทําดวยโลหะสเตนเลส 2 ชั้น ชั้นในเปนโลหะแผนเดียวกันตลอดโดยไมมรี อยตอเชื่อม
3.2 ใชแรงดันไฟฟากระแสสลับ 220 โวลท 50 เฮิรซท
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-134. คุณสมบัติทางเทคนิค

5.

6.

1.
2.
3.

4.

4.1 ตัวเครื่องทําดวยโลหะสเตนเลส 2 ชั้น (DOUBLE WALL)
4.2 มีระบบปองกันความรอนแผกระจายออกมานอกตัวเครื่อง
4.3 ฝาปดทําดวยโลหะสเตนเลส ปด-เปด ไดโดยคันจับซึ่งหุมดวยวัสดุทนความรอน
4.4 มีสัญญาณไฟบอกขณะเครื่องทํางาน
4.5 ขนาดของเครื่องวัดจากความจุภายในไมนอยกวา 16 x 6 x 4 นิ้ว
4.6 มีถาดวางเครื่องมือ ยกขึ้นลงไดโดยคันโยกซึ่งหุมดวยวัสดุทนความรอน
4.7 มีระบบปองกันความรอนสูงเกินไป โดยมีสญ
ั ญาณเตือนพรอมระบบตัดกระแสไฟฟาโดยอัตโนมัติ เมื่อ
ความรอนสูงเกินไป
4.8 ตัวทําความรอนมีกําลังไมนอยกวา 1,500 วัตต และเปนชนิด COIL แชในน้ํา
เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 เปนผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุน หรือประเทศในทวีปยุโรป หรือประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือประเทศไทย
5.2 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่สงมอบพัสดุครบ
5.3 มีคูมอื การใชงาน และบํารุงรักษาเปนภาษาไทย
ราคากลางเครื่องละ 12,000.-บาท(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน)
------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 17 ถังออกซิเจนขนาด 6 คิว พรอมรถเข็นและอุปกรณการใหครบชุด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
----------------------ความตองการ ถังออกซิเจนขนาด 6 คิว พรอมรถเข็นและอุปกรณการใหครบชุด มีคุณสมบัติตาม
ขอกําหนด
วัตถุประสงคในการใชงาน
ใชเข็นถังออกซิเจนพรอมอุปกรณในโรงพยาบาล
คุณลักษณะทั่วไป
เปนชุดอุปกรณใหออกซิเจนที่ประกอบดวย
3.1 รถเข็นถังออกซิเจน
3.2 ถังออกซิเจนพรอมกาซ
3.3 ชุดอุปกรณ ไดแก ชุดลดแรงดันแกส ชุดปรับการไหลของแกส และชุดใหความชื้น
คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 รถเข็นถังออกซิเจน ทําดวยเหล็กพนสีเขียว มีลอ 4 ลอ และมีสายรัดถังออกซิเจน
4.2 ถังออกซิเจนพรอมกาซ ถังขนาด G ความจุไมนอยกวา 6 ลูกบาศกฟุต พรอมฝาครบชุด
ซึ่งมีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 1 ถัง
4.2 ชุดอุปกรณ
4.3.1 ชุดลดแรงดันแกส
4.3.1.1 มีมาตรวัดแรงดันกาซในถังไดไมนอยกวา 315 บรรยากาศ หรือ 4,600 ปอนด
ตอตารางนิ้ว
4.3.1.2 สามารถลดแรงดันกาซเปน 60 ปอนดตอตารางนิ้ว โดยมีหัวตอเขาถังชนิด
เกลียวมาตรฐาน
4.3.2 ชุดปรับการไหลของกาซ
4.3.2.1 สามารถปรับไดไมนอยกวา 0 - 15 ลิตรตอนาที
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-144.3.3

ชุดใหความชื้น
4.3.3.1
มีขีดบอกระดับน้ําขางกระบอก มองเห็นไดชัด
4.3.3.2
ทําดวยวัสดุตกไมแตก
5 เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอ ยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่สง มอบพัสดุครบ
6.ราคากลางเครื่องละ 13,000.-บาท(หนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)
-------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 18 รถเข็นทําแผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
----------------------1. ความตองการ
รถเข็นทําแผล มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคการใชงาน
ใชสําหรับบรรทุกอุปกรณในการทําแผลผูปวย
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม(Stainless Steel)
3.2 มีลอสะดวกในการเคลื่อนยาย
3.3 มีชั้นสําหรับวางของใชตาง ๆ 2 ชั้น
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 โครงทําดวยเหล็กสเตนเลสมีพื้น 2 ชั้น
4.2 ชั้นบนมีที่วางขวดน้ํายาประมาณ 7 ที่ มีที่วางกระปุกสําลีประมาณ 3 ที่
4.3 ชั้นลางมีลิ้นชัก 2 ชอง
4.4 มีราวสเตนเลสกั้นกันของหลน 3 ดาน ทั้ง 2 ชั้น
4.5 ติดลอขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว ทั้ง 4 ลอ
4.6 มีที่จับสําหรับเข็นเคลื่อนที่
4.7 ขนาดของตัวรถ กวาง x ยาว ไมนอยกวา 17 x 29 นิ้ว สูงไมนอยกวา 32 นิ้ว
4.8 อุปกรณประกอบตัวรถ
4.8.1 TRAY สเตนเลสพรอมฝาปด 1 ใบ
4.8.2 อางกลมสเตนเลส
1 ใบ
4.8.3 ถังสเตนเลสพรอมฝาปด
1 ใบ
5.เงื่อนไขเฉพาะ
5.1รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่สงมอบพัสดุครบ
6. ราคากลางเครื่องละ 9,000.-บาท(เกาพันบาทถวน)
-------------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 19 รถเข็นนั่ง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
----------------------1. ความตองการ
รถเข็นชนิดนั่ง มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน
สําหรับใหผูปวยนั่ง ใชในการเคลื่อนยายผูปวย
3. คุณสมบัติทั่วไป
ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก มีที่น่งั และ
พนักพิงที่แข็งแรง
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-154. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 โครงทําดวยเหล็กไมเปนสนิม(Stainless Steel) ขนาดไมนอยกวา 7/8 นิ้ว
4.2 พื้นที่น่งั และพนักพิงหลัง ทําดวยแผนเหล็กหนาไมเปนสนิม
4.3 ที่นั่งขนาดไมนอ ยกวา 18 x 18 นิ้ว
4.4 มีที่วางเทาทําดวยอลูมเิ นียม
4.5 มีที่วางแขน 2 ขางทําดวยแผนเหล็กไมเปนสนิม
4.6 มีลอยางตัน 4 ลอ
4.7 ลอหนา 2 ลอ มีขนาดไมนอยกวา 24 นิ้ว
4.8ลอหลัง 2 ลอ หมุนรอบตัวได ขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว
5.เงื่อนไขเฉพาะ
5.1รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่สงมอบพัสดุครบ
6.ราคากลางคันละ 6,500.-บาท(หกพันหารอยบาทถวน)
-------------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 20 รถเมโยแบบลอเลื่อน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
----------------------1. คุณสมบัติทั่วไป เปนโตะวางเครื่องมือ เครื่องใช สําหรับการแพทย ทําดวยวัสดุที่ไมเปนสนิมปรับสูงต่ําได
2. คุณสมบัติทางเทคนิค
2.1 โครงทําดวยเหล็กไมเปนสนิม(Stainless Steel)ทั้งหมด
2.2 โครงรองรับถาดทําดวยเหล็กแบนไมเปนสนิม ขนาดไมนอยกวา 1” x 1/8 นิ้ว
2.3 มีถาดสเตนเลสกวางยาวไมนอยกวา 12” x 19”
1 ใบ
2.4 แกนขาตั้งชั้นนอกเปนเหล็กไมเปนสนิม ขนาดไมนอ ยกวา 1” แกนชั้นในขนาดไมต่ํากวา ¾ นิ้ว
2.5 ที่แกนมีที่หมุนล็อค บังคับไมใหถาดหมุน และสามารถเลื่อนถาดสูงต่ําไดตามความตองการจาก
ระดับ 80 ซม. สูงไมนอ ยกวา 120 ซม.
2.6 ฐานทําดวยเหล็กแบนไมเปนสนิม
2.7 ใสลอเหล็กชนิดลูกปนหมุนไดรอบตัว 2 ลอ
3.เงื่อนไขเฉพาะ
3.1รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่สงมอบพัสดุครบ
4. ราคากลางคันละ 5,500.-บาท(หาพันหารอยบาทถวน)
------------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 21 เครื่องปดซองบรรจุเวชภัณฑชนิดมือกด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
----------------------1. ความตองการ
เครื่องซีลปดผนึกซองบรรจุเวชภัณฑทางการแพทย
2. วัตถุประสงคการใชงาน ใชสําหรับปดผนึกซองบรรจุเวชภัณฑปลอดเชื้อ กอนการนึ่งฆาเชื้อดวย
กระบวนการตางๆ เพื่อการเก็บรักษาเครื่องมือหลังจากการฆาเชื้อไดดีและนาน
กวาปกติ ปองกันการติดเชื้อหลังจากผานกระบวนการฆาเชื้อแลว
3.คุณสมบัติทั่วไป
เปนเครื่องซีลปดผนึกซองบรรจุเวชภัณฑแบบมือโยก มีใบมีดตัดและมีที่
สําหรับวางมวนซองบรรจุเวชภัณฑในตัวเครื่อง สามารถใชซีลปดผนึกซองวัสดุ
ที่มฟี ลมพลาสติกเคลือบผิวไดทุกชนิด
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-164.คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 ขนาดของเครื่องไมนอ ยกวา 420 x 305 x 225 (W x D x H)
4.2 มีสวิทซ POWER ON/OFF
4.3 ควบคุมดวยระบบอิเล็คทรอนิคสอัตโนมัติ
4.4 มีสัญญาณไมนอ ยกวา 2 ระบบใหเลือกใชงาน (สัญญาณไฟ/เสียง) โดยเลือกอยางใดอยางหนึ่งขณะใชงาน
4.5 ขนาดของแถบความรอน (Heater) ไมนอยกวา 8 x 320 มม (WxL)
4.6 มีที่วางมวนซองกระดาษกับพลาสติกอยูดานบนตัวเครื่องทําดวยสแตนเลส
4.7 ตัวเครื่องทําดวยโลหะเคลือบสี แข็งแรงทนทาน
4.8 มีใบมีดสําหรับตัดซองกระดาษกับพลาสติก ติดตั้งอยูกับตัวเครื่อง สามารถสไลดตัดไดทั้งดานซาย
และดานขวา
4.9 ไมตองรออุนเครื่อง เมื่อเสียบปลั๊กไฟฟาสามารถใชงานไดทันที
4.10 การใชงานเปนลักษณะคันโยกดวยมือ โดยผูใชไมตองออกแรงมากกวาปกติ แรงกดแทนความรอน
คงที่
4.11 มีปุมปรับอุณหภูมิ เพื่อควบคุมอุณหภูมใิ หเหมาะสมกับชนิดของวัสดุ
4.12 กําลังไฟไมนอ ยกวา 870 W
4.13 ใชไฟฟา 220 V/ 50 Hz
5.เงื่อนไขเฉพาะ
5.1รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่สงมอบพัสดุครบ
6.ราคากลางเครื่องละ 28,000.-บาท(สองหมื่นแปดพันบาทถวน)
-------------------------5. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
ระยะเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑการแพทย
6.วงเงินในการจัดหา
6.1 จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ.2556
(เงินบํารุง) เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑการแพทย จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 21 รายการ เปนเงิน
3,051,700.-บาท(สามลานหาหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน)
6.2 ราคากลางในการจัดซื้อวงเงิน 3,051,700.-บาท(สามลานหาหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน)
7.ในการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 6,000.-บาท(หกพันบาทถวน)
จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา
6,000.-บาท(หกพันบาทถวน)จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
8. หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
งานพัสดุ กลุม งานบริห ารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแกน สถานที่ติดตอ เพื่อขอทราบขอมูล
เพิ่มเติมหรือขอ เสนอแนะวิจารณหรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปด เผยตัวไดที่
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-171. 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.่ .14 พฤศจิกายน 2556.... ถึงวันที.่ ..18 พฤศจิกายน 2556....
------------------------(ลงชื่อ)..ครรชิต เจิมจิตรผอง...
(นายครรชิต เจิมจิตรผอง)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี
ประธานกรรมการ

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

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

(ลงชื่อ)..สุมติ รชัย คําเขาแดง
(นายสุมติ รชัย คําเขาแดง)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กรรมการ

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

ราง

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
---------------------จังหวัดขอนแกน มีความประสงคประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Auction) จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556(เงินบํารุง) ใหแกหนวยบริการในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 21 รายการ คือ
รายการที่ 1 เครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กในครรภสําหรับศูนยสขุ ภาพชุมชน
จํานวน 15 เครื่อง
รายการที่ 2 เครื่องวัดความดันแบบปรอทลอเลื่อนสําหรับศูนยสขุ ภาพชุมชน จํานวน 52 เครื่อง
รายการที่ 3 เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลตั้งโตะ
จํานวน 34 เครื่อง
รายการที่ 4 เครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโตะสําหรับศูนยสขุ ภาพชุมชน
จํานวน 12 เครื่อง
รายการที่ 5 เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กแบบนอน
จํานวน 15 เครื่อง
รายการที่ 6 เครื่องชั่งน้ําหนักแบบหนาปทมกลมพรอมที่วัดสวนสูง
จํานวน 34 เครื่อง
รายการที่ 7 เครื่องชั่งน้ําหนักพรอมที่วัดสวนสูง
จํานวน 8 เครื่อง
รายการที่ 8 เครื่องสองตรวจหูสาํ หรับศูนยสุขภาพชุมชน (Otoscope)
จํานวน 6 เครื่อง
รายการที่ 9 โคมไฟผาตัดเล็ก
จํานวน 4 โคม
รายการที่ 10 โคมไฟตรวจภายใน
จํานวน 2 โคม
รายการที่ 11 เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลนิ ทรียระบบอัตโนมัติขนาดไมนอยกวา 20 ลิตร
สําหรับศูนยสุขภาพชุมชน
จํานวน 10 เครื่อง
รายการที่ 12 เตียงทําคลอด
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 13 เตียงตรวจภายใน
จํานวน 3 เครื่อง
รายการที่ 14 เตียงนวดแผนไทย
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 15 เครื่องปนเม็ดโลหิตอัดแนนสําหรับศูนยสุขภาพชุมชน (Hematocrit) จํานวน 2 เครื่อง
รายการที่ 16 หมอตมเครื่องมือ
จํานวน 10 เครื่อง
รายการที่ 17 ถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว พรอมรถเข็นและอุปกรณการใหครบชุด จํานวน 5 ถัง
รายการที่ 18 รถเข็นทําแผล
จํานวน 6 เครื่อง
รายการที่ 19 รถเข็นนั่ง
จํานวน 4 เครื่อง
รายการที่ 20 รถเมโยแบบลอเลื่อน
จํานวน 38 เครื่อง
รายการที่ 21 เครื่องปดซองบรรจุเวชภัณฑชนิดมือกด
จํานวน 5 เครื่อง
รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที…่ 4…/2557 ลงวันที…่ ………………………………
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
-2-/...

-23. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน
ผูมผี ลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผู ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม ยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมคี ําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปน
คูสญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการใหหนวยงาน
ของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา (ผูประสงคจะเสนอราคา) ไวใน
ขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสญ
ั ญาตองปฏิบัติ ดังนี้
5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา (ผูประสงคจะเสนอราคา) กับหนวยงานของรัฐซึ่งได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
5.3 คูสญ
ั ญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมลู คา ไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสญ
ั ญาอาจรับจายเปนเงินสดได
ผูประสงคจะเสนอราคาตองขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง
หรือมอบอํานาจเปนหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่น เปนผูขอซื้อเอกสาร
กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 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…
่ .........................................
ถึงวันที.่ ......................................หรือดูรายละเอียดไดที่ www.kkpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือ www.khonkaen.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 4322 1125ตอ 131 ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที.่ .................................. พ.ศ.2556

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที.่ ...4.../2557
การซื้อครุภัณฑการแพทย
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ ……………...................
--------------------------------จังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)จัดซื้อ ดวยเงินงบคาเสือ่ ม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556(เงินบํารุง) ใหแก
หนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 21 รายการ คือ
รายการที่ 1 เครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กในครรภสําหรับศูนยสขุ ภาพชุมชน
จํานวน 15 เครื่อง
รายการที่ 2 เครื่องวัดความดันแบบปรอทลอเลื่อนสําหรับศูนยสขุ ภาพชุมชน จํานวน 52 เครื่อง
รายการที่ 3 เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลตั้งโตะ
จํานวน 34 เครื่อง
รายการที่ 4 เครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโตะสําหรับศูนยสขุ ภาพชุมชน จํานวน 12 เครื่อง
รายการที่ 5 เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กแบบนอน
จํานวน 15 เครื่อง
รายการที่ 6 เครื่องชั่งน้ําหนักแบบหนาปทมกลมพรอมที่วัดสวนสูง
จํานวน 34 เครือ่ ง
รายการที่ 7 เครื่องชั่งน้ําหนักพรอมที่วัดสวนสูง
จํานวน 8 เครื่อง
รายการที่ 8 เครื่องสองตรวจหูสาํ หรับศูนยสุขภาพชุมชน (Otoscope)
จํานวน 6 เครื่อง
รายการที่ 9 โคมไฟผาตัดเล็ก
จํานวน 4 โคม
รายการที่ 10 โคมไฟตรวจภายใน
จํานวน 2 โคม
รายการที่ 11 เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลนิ ทรียระบบอัตโนมัติขนาดไมนอยกวา 20 ลิตร
สําหรับศูนยสุขภาพชุมชน
จํานวน 10 เครื่อง
รายการที่ 12 เตียงทําคลอด
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 13 เตียงตรวจภายใน
จํานวน 3 เครื่อง
รายการที่ 14 เตียงนวดแผนไทย
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 15 เครื่องปนเม็ดโลหิตอัดแนนสําหรับศูนยสุขภาพชุมชน (Hematocrit) จํานวน 2 เครื่อง
รายการที่ 16 หมอตมเครื่องมือ
จํานวน 10 เครื่อง
รายการที่ 17 ถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว พรอมรถเข็นและอุปกรณการใหครบชุด จํานวน 5 ถัง
รายการที่ 18 รถเข็นทําแผล
จํานวน 6 เครื่อง
รายการที่ 19 รถเข็นนั่ง
จํานวน 4 เครื่อง
รายการที่ 20 รถเมโยแบบลอเลื่อน
จํานวน 38 เครื่อง
รายการที่ 21 เครื่องปดซองบรรจุเวชภัณฑชนิดมือกด
จํานวน 5 เครื่อง
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
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-21.6 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.8 สถานที่ไดรับจัดสรร
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจง เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสัง่ ใหนติ ิบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไม เปนผู มผี ลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา รายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอย างเปนธรรม ตาม
ขอ 1.6
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมคี ําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เปนคูสญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการให
หนวยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือ นิติบคุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญา (ผูประสงคจะเสนอราคา)
ไวในขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบตั ิ ดังนี้
2.5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอ ยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.5.2 บุคคลหรือ นิติบคุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญา (ผูประสงคจะเสนอราคา) กับหนวยงานของรัฐซึ่งได
ดําเนินการจัดซื้อ จัดจางดวยระบบอิเล็ก ทรอนิก ส (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) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบคุ คล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอาํ นาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนา
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
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-3(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบคุ คล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรว มคา 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
(5) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอ ยกวา 90 วัน นับแตวันยืนราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และ
จะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน…30… วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซือ้ ขาย ณ หนวยบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกนที่ไดรับจัดสรร(แนบมาพรอมนี)้
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑการแพทย ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาว
นี้จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมอี ํานาจ
ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกผูประสงค
จะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุที่เ สนอ จํานวน - รายการขางตน เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไมรับผิดชอบในความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว จังหวัดจะคืนใหแกผปู ระสงคจะเสนอราคา
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-44.6 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถ วนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอน
ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา ตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที.่ .4.../2557 ลงวันที.่ .......................................................” ยื่น
ตอ คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ……….……………………….ตั้งแตเ วลา…13.30..น. ถึงเวลา..
14.30..น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
เมื่อพ นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไม รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแต ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานวา ผูป ระสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอ คณะกรรมการประกวดราคา กอ นหรือ ในขณะที่มกี ารเสนอราคาดวยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผปู ระสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสทิ ธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูมสี ิทธิเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสทิ ธิเสนอราคาดังกล าว
เปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือ กเบื้องต  น เพราะเหตุเ ป นผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันระหว างผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปนผูประสงคจะเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน
3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ
ใหถือเปนที่สดุ
หากปรากฏต อคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อ ทางอิเล็กทรอนิกส ประสบ
ขอขัดของจนไม อาจดําเนินการต อไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผแู ทนผูมีสทิ ธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ
กอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นว ากระบวนการเสนอราคาจะไม แลวเสร็จไดโดยง ายหรือขอขัดของไม อาจแก ไขได ประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตน
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผมู สี ิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้นั ทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ เพื่อให
การประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสงู สุดตอทางราชการ
4.8 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสทิ ธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
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-5(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตอง เริ่มตนที่
3,051,700.-บาท (สามลานหาหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาทีร่ วมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสทิ ธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสทิ ธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะตอง
เสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอ ยกวา ครั้งละ 6,000.-บาท(หกพันบาทถวน) จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 6,000.-บาท(หกพันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสทิ ธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสทิ ธิเสนอราคาจะตองเสนอราคา ในวันที.่ ......................................ตั้งแตเวลา...............น.
เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา(บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสทิ ธิเสนอราคาตอง
ทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน
152,585.-บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นสองพันหารอยแปดสิบหาบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการ
ค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา(มีผลตั้งแตวันที่
............................... ถึงวันที.่ .........................................) รวม.......................วัน โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยาง
ใด 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 แจงเวียนชือ่ ใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได พิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมสี ิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
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-6การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมดี อกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตอง
ตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแต
เปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มใิ ชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน ประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
6.3 จังหวัดสงวนสิทธิ ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัด สิน การประกวดราค าซื้อ ด วยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส หรือ ในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสทิ ธิใหผปู ระสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได จังหวัดมีสทิ ธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และ
ลงโทษผูมีสทิ ธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสทิ ธิเ สนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูม ีสทิ ธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันระหวางผูมสี ิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมสี ิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป นการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว
และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูมสี ิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผชู นะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (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 ใหผชู นะการประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทําสัญญากับจังหวัดเจาของงบประมาณแตละจังหวัด โดยตรงกับหนวยงาน-7-/...

-7ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ......5.....ของ
ราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด  วยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิก ส  ได  ให จังหวัดยึด ถือไวในขณะทําสัญญา 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
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมดี อกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสญ
ั ญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ…0.20…….ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น ดังนี้
- รับประกันคุณภาพครุภัณฑการแพทยทั้ง 21 รายการ เปนระยะเวลา 1 ป นับถัดจากวันสงมอบของ
ครบถวนเปนตนไป
หากเกิดความชํารุดบกพรองในการใชงานปกติผขู ายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน..15..วัน นับถัด
จากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. การจายเงินลวงหนา
ผูมีสทิ ธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ……-…..…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 เงินคาพัสดุสาํ หรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ.2556(เงินบํารุง)
- การจายเงิน ผูเสนอราคาไดจะตองสงมอบพัสดุใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกตองครบถวน
ตามสัญญากอนแลวเทานั้น
11.2 เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูมีสทิ ธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเี รือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมสี ิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
-8-/...

-8(1) แจงการสั่งหรือ นําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล าวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการให สิ่งของที่ซื้อขายดังกล าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือ ที่มีสิท ธิเ ช นเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแต จะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มใิ ชเรือไทย ซึ่ง
จะตองได  รับอนุญาตเช  นนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป  นของที่รัฐมนตรีว  าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 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 ผูมีสทิ ธิเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเป นไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
จังหวัดขอนแกน
วันที.่ .........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 และปองกันความผิ ดพลาดในการเสนอลด
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 สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุท่หี นวยงานที่จะจัดหา
พัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคา
รวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได

