(ราง)
รางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑการแพทย
จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 1 รายการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
--------------------------

1. ความเปนมา
จังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดรับจัดสรรครุภัณฑ การแพทย จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 1 รายการ คือ
ยู- นิตทําฟน จํานวน 9 เครื่อง ๆ ละ 550,000.-บาท เปนเงิน 4,950,000.-บาท (สี่ลานเกาแสนหาหมื่นบาทถวน) จัดสรรใหแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตจังหวัดขอนแกน 9 แหง ดังนี้
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุม อ.เมือง
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกระนวน อ.ซําสูง
3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองเม็ก อ.หนองสองหอง
4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนสะอาด อ.หนองเรือ
5. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหวยยาง อ.กระนวน
6. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดอนบม อ.เมือง
7. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง
8. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโคก อ.หนองนาคํา
9. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกางิ้ว อ.พล
แหงละ 1 เครื่อง จัดซื้อดวยเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
2. วัตถุประสงค
เพื่อใชในการบริการทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุข และเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการในการ
รักษาพยาบาลแกผูปวยดานทันตกรรม
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการหรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับจังหวัด
3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู ประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู ประสงคจะ เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม
3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส( e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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-23.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
- จังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาใชรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ การแพทย จํานวน 1 รายการ ดังนี้
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
ยูนิตทําฟน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
1. ความตองการ ยูนิตทําฟนมีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน เพื่อใชในการบริการทางทันตกรรม
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ประกอบดวย ระบบใหแสงสวาง ระบบเครื่องกรอฟน ระบบควบคุม ระบบดูดน้ําลาย ระบบน้ํา
บวนปาก และเกาอี้คนไข
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 แสงสวางที่ไดปราศจากความรอน เปนชนิดจานสะทอนทรงกลมหรือชนิดอื่นที่มีขนาดของจาน
สะทอนแสงใหญไมนอยกวา 20x20 เซนติเมตร
4.1.2 ใหความเขมแสงที่ระยะโฟกัส อยูระหวาง 13,000 ลักซ ถึง 35,000 ลักซ
4.1.3 สามารถปรับระดับความเขมของแสงไดแบบตอเนื่องหลายระดับ
4.1.4 ระยะโฟกัสที่ปฏิบัติงานไมนอยกวา 50 เซนติเมตร
4.1.5 Color Temperature อยูระหวาง 3,600 – 6,500 องศาแคลวิน
4.1.6 มีสวิตซ ปด-เปด 2 แบบ คือSensor ที่โคมไฟ และแบบManual ที่ถาดวางเครื่องมือหรือดานผูชวย
4.1.7 Flexible Arm สําหรับยึดโคมไฟ
4.1.7.1 ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม
4.1.7.2 สามารถปรับระดับโคมไฟไดสะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ
4.2 ระบบเครื่องกรอฟน
4.2.1 เครื่องกําเนิดอากาศอัด (Air Compressor)
4.2.1.1 เครื่องอัดอากาศเปนระบบที่ไมใชน้ํามันหลอลื่น
4.2.1.2 กําลังของมอเตอรขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา
4.2.1.3 จํานวนรอบการหมุนของมอเตอรไมเกิน 1,500 รอบ/นาที
4.2.1.4 สามารถผลิตปริมาณอากาศอัดที่ 5 Bar ไดไมนอยกวา 110 ลิตร/นาที
4.2.1.5 มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ
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-34.2.1.6 ถังเก็บอากาศอัดภายในเคลือบกันสนิมขนาดไมนอยกวา 50 ลิตร พรอม Safety Valve
และมาตรวัดแสดงแรงดันอากาศอัดที่เก็บอยูในถังและมีวาลวเปดปลอยอากาศอัดและน้ําทิ้ง
ติดตั้งใชงานไดอยางสะดวก
4.2.1.7 มีสวิทซอัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร ใหแรงดันอากาศอัดในถังอยูในพิกัด โดย
ชวง Cut-In มีแรงดันอากาศอัดไมต่ํากวา 5 Bar
4.2.1.8 ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ตองติดตั้งในหอง ติดตั้งยูนิตทําฟนโดยชุดปรับปรุงคุณภาพ
อากาศอัด ตองมีองคประกอบและการติดตั้งเรียงลําดับ กอนเขายูนิตทําฟนดังนี้
ก.ขจัดน้ําที่เกิดจากการควบแนนภายในอากาศอัดดวย
- Water Separater ชนิด Auto – drained ที่มี Differential Pressure
Indicator จํานวน 1 ตัว
ข.กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดใหมีขนาดไมเกิน 5 ไมครอน ดวย
- Air Filter พรอม Metal Guard หรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพเทียบเทา จํานวน1 ตัว
ค.กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดใหมีขนาดไมเกิน 1 ไมครอน ดวย
- Mist Separater with Differential Pressure Indicator พรอม Metal Guard
หรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพเทียบเทาจํานวน 1 ตัว
ง.กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดใหมีขนาดไมเกิน 0.1 ไมครอนดวย
- Micro - mist Separater with Differential Pressure Indicator พรอม Metal
Guard หรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพเทียบเทาจํานวน 1 ตัว
จ.ลดแรงดันของอากาศใหเปน 5 บาร ดวย
- Air Regulater พรอมมาตรวัดแรงดัน จํานวน 1 ตัว
4.2.2 ดามกรอ ประกอบดวย
4.2.2.1 ดามกรอเร็ว (Airotor) จํานวน 2 ดามกรอ โดยมีคุณสมบัติ
4.2.2.1.1 เปนชนิด Ball Bearing Handpiece มีความเร็วไมนอยกวา
350,000 รอบ/นาทีมีรูน้ําระบายความรอนหัวเบอรไมนอยกวา 4 รู ตัวดามทําดวย
4.2.2.1.2 แสตนเลสหรือไททาเนียมหรือเคลือบแข็งดวยระบบไอออนเพลตติ้งเปนชนิด
ขอตอดานทายเปนแบบ 4 Holes กดหัวเบอรโดยวิธีกดทาย (push button) ขอตอ (Coupling) เปนแบบ Quick
Disconnecting ถอดใสงายโดยใชระบบเม็ดลูกปนล็อคไมนอยกวา 5 จุด หมุนไดโดยรอบคลองตัวและดานทายเปนแบบ
4 Holes
4.2.2.1.3 ฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยคุณภาพคงเดิม (Autoclavable)
ทนความรอนไดสูงถึง 135 องศาเซลเซียส
4.2.2.2 ดามกรอชา
4.2.2.1.1 Air Micromotor หรือ Electric Micromotor มีความเร็วสูงสุดไมนอยกวา
20,000 รอบ/นาที
4.2.2.1.2 สามารถตอสเปรยน้ําไดและสามารถปรับความเร็วได
4.2.2.1.3 มีดามตอชนิดตรง (Straight) ชนิดหักมุม (Contra-Angle) อยางละ 1 ดาม
4.2.2.1.4 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยทนความรอนไดสูงถึง 135 องศา เซลเซียส ยกเวนสวน Electric Micromotor
4.2.3 Tripple Syringe สามารถเปาน้ําหรือลม หรือ น้ําและลมพรอมกัน ปลายทิป
สามารถถอดออกฆาเชื้อดวยการนึ่งฆาเชื้อได
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-44.2.4 สายดามกรอและ Tripple Syringe ทุกเสนเปนเสนตรงทําดวยซิลิโคน
4.2.5 ภาชนะบรรจุน้ํากลั่นสําหรับใชกับหัวกรอ
4.2.5.1 เปนภาชนะใส (ขวด PET) มองเห็นระดับน้ําไดอยางชัดเจน ทนแรงดันไดไมนอยกวา 6
Barทําใหไมเกิดระเบิดโดยงายแมเกิดการผิดพลาดจากอุปกรณควบคุมลม
4.2.5.2 มีความจุไมนอยกวา 1.6 ลิตร
4.2.5.3 สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ําหรือทําความสะอาดไดสะดวก
4.2.5.4 มีระบบระบายลมทันที ทําใหงายตอการถอดเปลี่ยนหรือเติมน้ํา
4.2.5.5 มีภาชนะสํารอง 2 ใบ
4.2.5.6 ตองเปนภาชนะใหมที่ไมเคยผานการใชงานใด ๆ มากอน
4.2.5.7 ภาชนะที่ผลิตมาเพื่อใชกับงานทันตกรรมโดยตรง
4.3 ระบบควบคุม
4.3.1 ระบบควบคุมการทํางานของดามกรอ
4.3.1.1 มีระบบปองกันการดูดน้ํายอนกลับเขาดามกรอ
4.3.1.2 สามารถปรับปริมาณน้ําและแรงดันอากาศอัดดามกรอในแตละชุดไดสะดวกโดยผาน
Needle Valve และมีมาตรวัดแรงดันอากาศอัดที่ใชกับดามกรอ
4.3.1.3 ตองไมมีการบีบหรือหักพับสายที่เปนทางเดินของน้ําและอากาศอัดในระบบ
4.3.1.4 สายที่เปนทางเดินของน้ําและอากาศอัดภายในระบบควบคุมเปนสายที่ทําจาก
Polyurethane(PU)โดยมีการระบุ Polyurethane หรือ PU และขนาด
เสนผาศูนยกลางของสายที่ตัวสาย
4.3.1.5 มีที่ใสดามกรอ สําหรับดามกรอเร็ว 2 ที่ สําหรับดามกรอชา 1 ที่ และ Tripple
Syringe 1 ที่
4.3.1.6 มีที่วางถาดใสเครื่องมือดานหมอ
4.3.1.7 ที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือสามารถเคลื่อนที่ไดทั้งแนวราบและแนวดิ่ง
และคงที่ไดทุกจุดที่ตองการ (ทั้งนี้เมื่อปดเครื่องแลวสายของดามกรอจะตองไมลด
ระดับลงถูกพื้น
4.3.1.8 ที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือใช Flexible Arm รวมกัน
4.3.2 สวิทซเทา
4.3.2.1 ควบคุมการปรับระดับสูง-ต่ําและปรับระดับพนักพิงของเกาอี้คนไข
4.3.2.2 ควบคุมการทํางานของดามกรอและสามารถเลือกใหหัวกรอทํางานอยางเดียวหรือ
ทํางานแบบมีน้ํารวมดวย
4.4 ระบบดูดน้ําลาย (Saliva Ejector และ High Volume Suction)
4.4.1 เปน Motor Suction ที่ไมใชน้ํารวมในการทําใหเกิดแรงดูดมีกําลังอยางนอย 1 แรงมา ถาย
น้ําทิ้งอัตโนมัติแบบไมมีถังพักของเหลว
4.4.2 แรงดูดของ High Volume Suction มีคาแรงดูดอยูไมต่ํากวา -80 mm.Hg หรือเทียบเทา
4.4.3 Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถทํางานพรอมกันไดและการทํางาน
เปนแบบอัตโนมัติ
4.4.4 มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดกอนปลอยลงทอน้ําทิ้ง และสามารถนําออกมาลางและทําความสะอาด
ได
4.4.5 ตองมีการปองกันของเหลวจากการดูดเขาสูตัวมอเตอรไดในทุกกรณี
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-54.4.6 มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด กรณีใชงานตอเนื่องเปนเวลานาน
4.4.7 ลมที่ปลอยออกมาจาก Motor Suction ตองผาน Bacterial Filter โดยไมทําให
ประสิทธิภาพการดูดลดลง
4.4.8 Bacterial Filter สามารถถอดเปลี่ยนหรือทําความสะอาดไดสะดวกและมีสํารอง 1 ชุด
4.4.9 สายดูดสําหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction ผนังดานในทําดวยซิลิโคน
หรือ Vinyl หรือเคลือบซิลิโคนมีคุณสมบัติไมหดตัวหรือตีบตัว ขณะใชงาน
4.5 ระบบน้ําบวนปาก
4.5.1 มีที่กรองน้ํากอนที่จะเขาสูระบบน้ําบวนปาก และสามารถถอดที่กรองมาลางทําความสะอาด
ไดงาย
4.5.2 มีระบบควบคุมปริมาณน้ําลงถวยน้ําบวนปากโดยใช Sensor และตัดการไหลของน้ําโดยใช
น้ําหนักหรือระบบหนวงเวลา
4.5.3 อางน้ําบวนปากคนไขผิวเรียบ ที่คราบสกปรกไมเกาะติด และสามารถถอดทําความสะอาดได
มีทอน้ําปลอยน้ําลงในอางและมีที่กรองวัสดุอยางหยาบภายในอางที่สามารถถอดทําความ
สะอาดไดงาย
4.5.4 มีที่กรองวัสดุกอนลงทอน้ําทิ้งที่สามารถถอดมาลางและทําความสะอาดได
4.5.5 มี Triple Syringe 1 ชุด พรอมที่วาง คุณสมบัติเดียวกับขอ 4.2.3
4.6 เกาอี้คนไข
4.6.1 สามารถปรับเกาอี้ใหเอน นั่ง หรือนอน และสามารถปรับระดับความสูง – ต่ําของเกาอี้ได
ดวยระบบเกียรมอเตอร
4.6.2 Head Rest จะตองมีที่รองรับ Occipital Prominence ของศีรษะคนไข และสามารถ
ปรับสูง - ต่ํา ไดตามความตองการ ตลอดจนสามารถใชกับเด็กได
4.6.3 ระบบในการปรับตําแหนง Preset อยางนอย 2 ตําแหนง ระบบ Last position 1
ตําแหนง และ Autoreturn (Zero Position)
เมื่อใชกับคนไขที่มีน้ําหนักตัวมาก
ตําแหนงที่ตั้งไวตองไมเปลี่ยนแปลง
4.6.4 ปุมปรับตําแหนง Preset , Autoreturn (Zero Position) ระดับสูง,ต่ํา,เอน,นอน จะตอง
มีอยางนอย 2 จุด จาก 3 จุด ดังนี้ บริเวณถาดวางเครื่องมือ เกาอี้คนไข และ บริเวณอาง
บวนปาก
5. อุปกรณประกอบ
1. เกาอี้ทันตแพทย จํานวน 1 ตัว เปนผลิตภัณฑประเทศไทยที่ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรมและ ISO 9001
หรือเปนผลิตภัณฑเดียวกับยูนิตทําฟนในกรณีนําเขาจากตางประเทศ
1.1 มีลอเลื่อนและปรับความสูง - ต่ํา ได ดวยระบบ Pneumatic
1.2 มี Lumbar Support
2. เกาอี้ผูชวยทันตแพทย จํานวน 1 ตัวเปนผลิตภัณฑประเทศไทยที่ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรมและ ISO
9001 หรือเปนผลิตภัณฑเดียวกับยูนิตทําฟนในกรณีนําเขาจากตางประเทศ
2.1 มีลอเลื่อนและปรับระดับความสูง - ต่ํา ได ดวยระบบ Pneumatic
2.2 มี Lumbar Support และที่พักเทา
2.3 ดามกรอเร็ว แบบที่ใชสําหรับการผาตัดคุด
1.ไมมีสเปรยลมออกจากดานกรอสูบริเวณปฏิบัติงาน
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-62.นึ่งฆาเชื้อโรคไดทนความรอนไดถึง 135 องศาเซลเซียส
3. Automatic Voltage Stabilizer ขนาดไมนอยกวา 5 KVA ใชควบคุมยูนิตทําฟนทุกระบบที่ใชไฟฟา
โดยใชไดกับแรงดันกระแสไฟฟาสลับในชว180
ง – 260 โวลต และแรงดันไฟฟาที่ปรับแลวจะตองไมเกิน+/- 5%
4. เงื่อนไขพิเศษ
4.1 ยูนิตทําฟนเปนผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุน หรือของประเทศในทวีปยุโรป หรือของประเทศไทย
ที่ไดรับการจดทะเบียนไวกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
4.2 มีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทผูผลิตและมี catalog ตัวจริงจากบริษัทหรือโรงงานผูผลิตสําหรับ
รายการตามขอ 4.2.2 โดย
- หัวกรอ High Speed Handpiece &Low Speed Handpieceเปน ผลิตภัณฑ
ของประเทศญี่ปุน หรือทวีปยุโรป หรือประเทศไทย
- เครื่องอัดอากาศ,Motor Suction เปนผลิตภัณฑของประเทศในทวีปยุโรป,ประเทศญี่ปุนหรือประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือประเทศไทย
- เกาอี้ทําฟน จะตองผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน

ISO 13485 ในกรอบ

เครื่องมือแพทย
4.3 มีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต ใบอนุญาตการนําเขาจากกองควบคุมเครื่องมือ
แพทย ( Certificate of free sales ) สําหรับยูนิตทําฟนและดามกรอเพื่อยืนยันแหลงผลิต
4.4 เมื่อติดตั้งแลวตองมีคุณสมบัติที่สําคัญในการใช ดังนี้
4.4.1 ดูมาตรวัดแสดงการทํางานของหัวกรอเมื่อหัวกรอทํางานติดตอกันเปนเวลา 15 นาทีตองไดแรงดันลม
ตามคุณลักษณะตามที่กําหนดของหัวกรอนั้นๆตามเอกสารกํากับดามกรอ
4.4.2 ในชวงที่เครื่องอัดอากาศทํางานที่แรงดันลมต่ํากวา5Kg/cmตลอดระยะเวลา 30 นาทีแรงดันลม ที่
หัวกรอไมตก
4.4.3 เมื่อเปาลมจาก Tripple Syringe ไปที่กระจกสองปากแลวไมมีละอองน้ําเกาะติดและคงคุณลักษณะ
นี้ตลอดชวงเวลา ในระยะประกัน
4.5 มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทยฉบับละเอียดโดยยื่นตอคณะกรรมการเปด
ซองในวันสอบราคา
4.6 มีคูมือการซอมและวงจรของเครื่อง (Technical/Service Manual)
4.7 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 1 ป นับจากวันรับมอบของครบ
4.8 มีหนังสือรับรองที่แสดงวาบริษัทผูขายจะมีอะไหลสํารองเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป และรับรองสําเนา
ถูกตองมาแสดงตอคณะกรรมการในวันเปดซอง
5. เครื่องขูดหินปูนดวยไฟฟาชนิดเคลื่อนที่
5.1 คุณสมบัติทั่วไป
5.1.1 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท 50เฮิรตซ
5.1.2 สามารถตอทอน้ําจากยูนิตทําฟนโดยตอกับ Couplingน้ําของยูนิตทําฟน และจากถังบรรจุน้ํา
5.1.3 มีตูวางเครื่องขูดหินปูนได มีลอเลื่อน ตัวตูทําดวยไมบุโฟเมกา หรือโลหะเคลือบสีปองกันสนิม
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5.2คุณสมบัติทางเทคนิค
5.2.1 เปนระบบ Electromagnetic
5.2.2 ความถี่ในการสั่นไมนอยกวา 25,000 รอบ/วินาที เครื่องปรับความถี่โดยอัตโนมัติ
5.2.3 สามารถปรับความแรงของการสั่น และปริมาณน้ําที่ออกมาไดตามตองการ
5.2.4 สามารถใชติดตอกันเปนเวลานานและเครื่องไมรอผินดปกติในลักษณะการใชงานปกติ จนเกิดความ
รําคาญแกผูใหบริการและผูรับบริการ
5.2.5 มีสวิทชเทา 1 ตัว ควบคุมการทํางานของ Hand Piece ที่เหยียบไดสะดวกที่ปลายเทา
5.2.6 มี Filter กรองน้ํากอนเขาSolinoid Valve เพื่อปองกันการอุดตันของทอน้ําในเครื่องไดเปนอยาดีง
5.2.7 มีหัวขูดหินปูน 1 หัว เปนผลิตภัณฑเดียวกับตัวเครื่อง
5.2.8 มีสวิทชเปด-ปดการทํางานที่ตัวเครื่อง และมีหลอดไฟสีเปนตัวแสดงใหเห็นเมื่อเครื่องทํางาน
5.2.9 มีที่พักหัวขูดติดอยูที่ตัวเครื่องเปนอยางดี
5.2.10 มีถังเปนถังจุน้ํา ความจุ 5 ลิตร ทําดวยวัสดุไมเปนสนิมและทําความสะอาดไดทั้งภายในและ
ภายนอกไดงาย
5.2.11 มี Solinoid Valve ควบคุมการไหลของน้ํา เพื่อปองกันการอุดตันของทอน้ําในเครื่องไดและติดตั้ง
ระบบมอเตอรสงน้ําเขาเครื่องเปนระบบไฟฟาใชไฟ 12 โวลท
5.2.12 มีตูทําดวยวัสดุที่ไมเปนสนิม และเคลื่อนที่ไดสะดวก สําหรับวางเครื่องขูดหินปูนไฟฟา และบรรจุถัง
เก็บน้ํา
- เครื่องขูดหินปูน ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย โดยบริษัทไดรับการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 13485
- มีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทผูผลิต
- มีคูมือการใชและบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1ชุด
- มีใบรับรองการเปนผูแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต
6. เครื่องปนผสมสารอุดฟน
6.1 คุณสมบัติทั่วไป
6.1.1 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซ
6.1.2 ตัวเครื่องทําดวยวัสดุที่ไมเปนสนิม
6.2 คุณสมบัติทางเทคนิค
6.2.1 เครื่องเดินเงียบ ใชระบบ Solid State
6.2.2 ความเร็วของการสั่นสม่ําเสมอ
6.2.3 ความเร็วของการสั่นไมต่ํากวา 4,000รอบ/ นาที
6.2.4 มีสวิทซเปด-ปดเครื่อง
6.2.5 มีระบบปองกันไอปรอทฟุงกระจาย
6.2.6 เปนผลิตภัณฑของทวีปยุโรป
- มีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทผูผลิต
- มีคูมือการใชและบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1ชุด
- มีใบรับรองการเปนผูแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต
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7. เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟน LED
7.1 คุณสมบัติทั่วไป
7.1.1 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซแปลงไฟDC ไมเกิน24 โวลท
7.1.2 อุปกรณประกอบดวย ตัวเครื่อง แทงนําแสง และมีแผนพลาสติกกรองแสงเพื่อปองกันอันตรายที่
เกิดกับตา
7.1.3 ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
7.2 คุณสมบัติทางเทคนิค
7.2.1 หลอดกําเนิดแสง เปนชนิดLED อยางนอย 5 Watt แสงที่ออกมามี Wave Length ประมาณ 450490 Nanometer(NM)และมีความเขมแสง (High Intensity Output) อยูระหวาง 200 – 1200
mW/cm2
7.2.2 มีหนาปดแสดงสถานะ( LCD Screen Display)อยางนอยดังนี้
1.เวลาการทํางาน
2.เวลาที่กําลังทํางาน
3.แสดงสถานะพลังงานไฟฟา
7.2.3 แทงนําแสง(QuartZ Rod)สามารถดึงออกจาก Handpiece เพื่อทําความสะอาด และสามารถนําไปฆา
เชื้อ ดวยวิธีการนึ่งฆาเชื้อโรค(Auto clavable)
7.2.4 ปลายแทงนําแสงมีเสนผานศูนยกลางขนาดไมนอยกวา 8 มิลลิเมตร
7.2.5 ตัวเครื่องมีสวิทซ เปด – ปด และมีสัญญาณแสดงการทํางานของเครื่อง
7.2.6 สามารถเลือก Funtion การทํางานไดอยางนอย 3 ตําแหนง
- มีใบรับประกันคุณภาพ จากบริษัท 1 ป
- มีคูมือการใช และบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1 ชุด
- มีใบรับรองการเปนผูแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือบริษัทผูแทนจําหนาย
ภายในประเทศ ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001หรือ ISO13485
8. ราคากลาง
เครื่องละ 550,000.-บาท(หาแสนหาหมื่นบาทถวน)
5. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
ระยะเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑการแพทย
6.วงเงินในการจัดหา
6.1 จัดซื้อดวยเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ การแพทย
จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 4,950,000.-บาท (สี่ลานเกาแสนหาหมื่นบาทถวน)
6.2 ราคากลางในการจัดซื้อวงเงินเครื่องละ 550,000.-บาท เปนเงิน 4,950,000.-บาท (สี่ลานเกาแสนหาหมื่นบาทถวน)
7.ในการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 9,000.-บาท (เกาพันบาทถวน)
จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา
9,000.-บาท (เกาพันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
-9-/…
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8. หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
งานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูล
เพิ่มเติมหรือขอเสนอแนะวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัวไดที่
1. ทางไปรษณีย สงถึง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
108 ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
2. โทรศัพท
0 4322 1125 ตอ 131
3. โทรสาร
0 4322 7662
4. ทาง
e-mail
stores@kkpho.go.th
5.โดยระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได
ตั้งแตวันที่.29 ตุลาคม 2557. ถึงวันที่..3 พฤศจิกายน 2557..
------------------------(ลงชื่อ)..ครรชิต เจิมจิตรผอง...
(นายครรชิต เจิมจิตรผอง)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..มุนี เหมือนชาติ...
(นายมุนี เหมือนชาติ)
ทันตแพทยเชี่ยวชาญ
กรรมการ

(ลงชื่อ)...ราเชล แสนกิจตะ..
(นายราเชล แสนกิจตะ)
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
กรรมการ

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

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

ราง

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
---------------------จังหวัดขอนแกน มีความประสงคประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑการแพทย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Auction) จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 1 รายการ คือ
- ยูนิตทําฟน จํานวน 9 เครื่อง
จัดสรรใหแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตจังหวัดขอนแกน 9 แหง ดังนี้
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุม อ.เมือง
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกระนวน อ.ซําสูง
3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองเม็ก อ.หนองสองหอง
4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนสะอาด อ.หนองเรือ
5. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหวยยาง อ.กระนวน
6. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดอนบม อ.เมือง
7. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง
8. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโคก อ.หนองนาคํา
9. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกางิ้ว อ.พล
แหงละ 1 เครื่อง จัดซื้อดวยเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
การลงนามในสัญญา จะกระทํา ไดตอเมื่อ จังหวัด ไดรับ อนุมัติเงินจาก งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แลวเทานั้น
รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ ……..…….…/2558 ลงวันที่…………………………………
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู ประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู ประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
-2-/...

-27. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกิน สามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
ผูประสงคจะเสนอราคาตองขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง
หรือมอบอํานาจเปนหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่น เปนผูขเอกสาร
อซื้อ
กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่......................................
ระหวางเวลา…13.30...น. ถึงเวลา..14.30..น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
และจะแจงผลการคัดเลือกเบื้องตนใหผูเสนอราคาแตละรายทราบทางไปรษณียตอบรับ
กําหนดวันเสนอราคา(วันเคาะราคา) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่.......................................
เวลา...........น. ถึง.............น. ณ บริษัท บีสไดเมนชั่น จํากัด อาคารสิริคุณากร ชั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่
123 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.-บาท
(หารอยบาทถวน) ไดที่งานพัสดุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่ ….........................................
ถึงวันที่.......................................หรือดูรายละเอียดไดที่ www.kkpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือ www.khonkaen.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 4322 1125ตอ 131 ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่................................พ.ศ.2557

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ............/2558
การซื้อครุภัณฑการแพทย
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ ……………...................
--------------------------------จังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 1 รายการ คือ
- ยูนิตทําฟน จํานวน 9 เครื่อง
จัดสรรใหแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตจังหวัดขอนแกน 9 แหง ดังนี้
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุม อ.เมือง
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกระนวน อ.ซําสูง
3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองเม็ก อ.หนองสองหอง
4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนสะอาด อ.หนองเรือ
5. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหวยยาง อ.กระนวน
6. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดอนบม อ.เมือง
7. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง
8. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโคก อ.หนองนาคํา
9. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกางิ้ว อ.พล
แหงละ 1 เครื่อง จัดซื้อดวยเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
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
1.6 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจง เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
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-22.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา รายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.6
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส( e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนา
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนใหญ
ราย พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไวใน (1)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกใหไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคาฯ ตามประกาศนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(6)
สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนผูคากับภาครัใฐนระบบ e-GP พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา(ถามี)
(3)หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
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(4) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(5) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคา
ใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันยืนราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และ
จะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน …120… วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตจังหวัดขอนแกน 9 แหง ที่ไดรับจัดสรรแหงละ1 เครื่อง
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑการแพทย ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาว
นี้จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ
ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกผูประสงค
จะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน - รายการขางตน เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไมรับผิดชอบในความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว จังหวัดจะคืนใหแประสงค
กผู จะเสนอราคา
4.6 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอน
ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา ตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่............../2558 ลงวันที่.............................. ........................... ”
ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ……….……………………….ตั้งแตเวลา …13.30..น. ถึงเวลา..
14.30..น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
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-4หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว
เปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปนผูประสงคจะเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน
3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ
ใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกสประสบ
ขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ
กอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตน
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ เพื่อให
การประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.8 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตอง เริ่มตนที่
4,950,000.-บาท (สี่ลานเกาแสนหาหมื่นบาทถวน)
(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 9,000.-บาท(เกาพันบาทถวน) จากราคาสูงสุด
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 9,000.-บาท
(เกาพันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
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-5(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเสนอราคา ในวันที่.......................................ตั้งแตเวลา...............น.
เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา(บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตอง
ทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน
247,500.-บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา(มีผลตั้งแตวันที่...............................
ถึงวันที่..........................................) รวม....................วัน โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งได แจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ(1)1.5
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได พิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ จังหวัดจะพิจตัารณา
ดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง
ตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแต
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 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จ จริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโย
ชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และ
ลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปน ผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการ โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนนต
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว
และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ จังหวัดอาจจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.4 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบสิ่งของได
ครบถวนภายใน 5 วันทําการ ของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 7.1
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุใน ขอ 1.4 หรือ
ในกรณีที่หนวยงานระดับจังหวัดที่รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหผูชนะการประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทําสัญญากับจังหวัดเจาของงบประมาณแตละจังหวัด โดยตรงกับหนวยงาน ภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ......5.....ของราคา
สิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดัง ตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ กอนหนานั้น
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(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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8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ…0.20…….ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ดังนี้
9.1 ยูนิตทําฟน รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 1 ป นับถัดจากวันรับมอบพัสดุครบถวน และใน
ระยะประกันหากเครื่องมีปญหา ผูขายตองรีบดําเนินการแกไขใหใชการไดดีภายใน 15 วัน นับตั้งแตไดรับแจง หาก
แกไขแลวถึง 2 ครั้ง ยังไมสามารถใชงานไดปกติ ผูขายจะตองเปลี่ยนชิ้นสวนใหมหรือเปลี่ยนเครื่องใหมให โดยไม
คิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
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 ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
- การ ลงนามในสัญญา จะกระทํา ไดตอเมื่อ จังหวัด ไดรับ อนุมัติเงินจาก งบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แลวเทานั้น
- การจายเงิน ผูเสนอราคาไดจะตองสงมอบพัสดุใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกตองครบถวน
ตามสัญญากอนแลวเทานั้น
11.2 เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแต จะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่ง
จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิ
การชยนาวี
-8-/…

-811.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอจังหวัดฯ
แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.8 (4) (5) (6) และ (7)มิฉะนั้น จังหวัด
จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
อื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 จังหวัด สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
จังหวัดขอนแกน
วันที่..........เดือน....................................พ.ศ.2557

หมายเหตุ
1. ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ
เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
2. ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให
เปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
3. การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ 5 ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน 2 ชวงเวลาติดตอกัน คือ
ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับ
ตอเนื่องกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ 15 เมษายน 2549 กําหนดวันเสนอราคาวันที่ 20
เมษายน 2549 และกําหนดยืนราคา 30 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาค้ําประกันซอง คือ วันที่
15 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2549และนับตอเนื่องในชวงที่สองใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2549
จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 (รวม 30 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแตวันที่ 15
เมษายน 2549 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่ําแตละครั้งในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหากคํานวณ
แลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพื่อความ
ชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ
155,657,000 บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 311,314 บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum
Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 44,567,500 บาท คํานวณรอยละ 0.2
ไดเทากับ 89,135 บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 80,000 บาท ราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ 7,789,000 บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 15,578 บาท ใหกําหนดการเสนอลด
ราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกวา
ราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000
บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา 300,000 บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตอง
เสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและ
พิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได

