ร่าง
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จานวน 3 รายการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ความเป็นมา
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2555 เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การศึกษา จานวน 3 รายการ คือ
1. หุ่นจาลองการไหลเวียนโลหิตของทารกในครรภ์มารดา
จานวน 1 ตัว
งบประมาณเป็นเงิน 170,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
2. หุ่นจาลองการตั้งครรภ์
จานวน 1 ตัว
งบประมาณเป็นเงิน 170,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
3. หุ่นจาลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จานวน 1 ตัว
งบประมาณเป็นเงิน 3,500,000.-บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
วงเงิน 3,840,000.-บาท (สามล้านแปดแสนสีห่ มื่นบาทถ้วน)
1. หุ่นจาลองการไหลเวียนโลหิตของทารกในครรภ์มารดา
1.วัตถุประสงค์
เป็นหุ่นจาลองเพื่อใช้เป็นชุดการเรียนการสอนด้านการไหลเวียนโลหิตของทารกในครรภ์มารดา
สาหรับนักศึกษาพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
2. คุณลักษณะทั่วไป
เป็นหุ่นจาลองการเรียนการสอนด้านการไหลเวียนโลหิตของทารกในครรภ์มารดา
3. คุณลักษณะเฉพาะ/คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เป็นหุ่นจาลองเสมือนทารกในครรภ์มารดา ขนาดใกล้เคียงทารกจริง
2. หุ่นผลิตจากวัสดุอย่างดี แข็งแรง ทนทาน ไม่เสื่อมสลายในอากาศร้อน และเคลื่อนย้าย
สะดวก
3. มีสายสะดือและรก
4. สามารถเปิดช่องท้องและช่องอกได้
5. มีหัวใจแสดงหลอดเลือดดาและหลอดเลือดแดง
4. เงื่อนไขเฉพาะ
1. รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติ 2 ปี เป็นหุ่นใหม่ พร้อมติดตั้งและแนะนาผู้ใช้ให้
สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และจัดอบรมผู้ใช้งาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จานวน 3 ครั้ง
ตามที่วิทยาลัยกาหนด ค่าใช้จ่ายในการอบรม,สาธิตการใช้งาน และการส่งมอบ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. ในระหว่างประกัน ผู้ขายต้องส่งช่างเข้ามาตรวจสอบและทาการบารุงรักษาทุก 3 เดือน โดย
แจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ และหากพบว่ามีความผิดปกติต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ และทา
การแก้ไขทันที หากต้องใช้เวลาในการแก้ไขเกิน 30 วันทาการ ต้องมีหุ่นมาใช้งานทดแทนโดยผู้ซื้อไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ
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-23. ในกรณีที่หุ่นมีความบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ และผู้ขายได้ทาการแก้ไขหรือทาการซ่อมหรือ
เปลี่ยนอุปกรณ์แล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ตามข้อบ่งชี้ของหุ่นหรือตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ขายต้องทา
การเปลี่ยนให้ใหม่โดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
4. ผู้ขายได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต โดยแสดงหนังสือการ
แต่งตั้งผู้แทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์และมีหนังสือยืนยันการสารองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี จากบริษัทผู้ผลิต
5. บริษัทผู้แทนจาหน่ายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้-การดูแลบารุงรักษาและการตรวจซ่อมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งหมด จานวน 3 ชุด
6. ผู้ขายต้องมีช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรม โดยมีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมจาก
บริษัทผู้ผลิต
7. รายละเอียดนี้เป็นข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าสุด คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดที่
เทียบเท่าหรือดีกว่า
8. ให้ผู้ขายยื่นเอกสารที่เป็นฉบับจริงเท่านั้นพร้อมแสดงรายละเอียดตามหัวข้อที่กาหนดลงใน
เอกสารนั้น หากรายละเอียดข้อใดนามาจากหนังสือคู่มือให้นาส่งหนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องทั้งเล่ม ไม่พิจารณา
เอกสารที่ถ่ายแยกจากหนังสือคู่มือ
9. ผู้ขายต้องจัดทาหมายเลขครุภัณฑ์ตามที่วิทยาลัยกาหนด ลงบนตัวหุ่น
10. ส่งมอบของภายใน 120 วัน หลังจากที่ได้ลงนามในสัญญา
11. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
12. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
13. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
2. หุ่นจาลองการตั้งครรภ์
1. วัตถุประสงค์
เป็นหุ่นจาลองฝึกปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นชุดการเรียนการสอนฝึกทักษะด้านการตรวจครรภ์
สาหรับนักศึกษาพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
2. คุณลักษณะทั่วไป
เป็นหุ่นจาลองฝึกทักษะปฏิบัติการด้านการตรวจครรภ์
3. คุณลักษณะเฉพาะ/คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เป็นหุ่นจาลองเสมือนหญิงตั้งครรภ์ ขนาดเท่าคนจริง
2. หุ่นผลิตจากวัสดุอย่างดี แข็งแรง ทนทาน ไม่เสื่อมสลายในอากาศร้อน และเคลื่อนย้าย
สะดวก
3. สามารถฝึกตรวจครรภ์ท่า Leopold maneuver ได้
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-34. เป็นหุ่นทารกที่สามารถแสดงท่าทารกในครรภ์ท่าปกติ(Normal) และท่าผิดปกติ
(Abnormal)ได้
5. หุ่นทารกสามารถแสดงรอยต่อกะโหลกศีรษะ ขม่อมหน้า-หลัง
6. สามารถฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ โดยใช้หูฟัง (Stethoscopes) ได้
7. หน้าท้องมีลักษณะนูนออกเหมือนครรภ์มารดาจริง สามารถเปิด-ปิดหน้าท้องเพื่อนาทารก
ใส่ได้
4 เงื่อนไขเฉพาะ
1. รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติ 2 ปี เป็นหุ่นใหม่ พร้อมติดตั้งและแนะนาผู้ใช้ให้
สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และจัดอบรมผู้ใช้งาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จานวน 3 ครั้ง
ตามที่วิทยาลัยกาหนด ค่าใช้จ่ายในการอบรม,สาธิตการใช้งาน และการส่งมอบ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. ในระหว่างประกัน ผู้ขายต้องส่งช่างเข้ามาตรวจสอบและทาการบารุงรักษาทุก 3 เดือน โดย
แจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ และหากพบว่ามีความผิดปกติต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ และทา
การแก้ไขทันที หากต้องใช้เวลาในการแก้ไขเกิน 30 วันทาการ ต้องมีหุ่นมาใช้งานทดแทนโดยผู้ซื้อไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ
3. ในกรณีที่หุ่นมีความบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ และผู้ขายได้ทาการแก้ไขหรือทาการซ่อมหรือ
เปลี่ยนอุปกรณ์แล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ตามข้อบ่งชี้ของหุ่นหรือตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ขายต้องทา
การเปลี่ยนให้ใหม่โดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
4. ผู้ขายได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต โดยแสดงหนังสือการ
แต่งตั้งผู้แทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์และมีหนังสือยืนยันการสารองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี จากบริษัทผู้ผลิต
5. บริษัทผู้แทนจาหน่ายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้-การดูแลบารุงรักษาและการตรวจซ่อมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งหมด จานวน 3 ชุด
6. ผู้ขายต้องมีช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรม โดยมีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมจาก
บริษัทผู้ผลิต
7. รายละเอียดนี้เป็นข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าสุด คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดที่
เทียบเท่าหรือดีกว่า
8. ให้ผู้ขายยื่นเอกสารที่เป็นฉบับจริงเท่านั้นพร้อมแสดงรายละเอียดตามหัวข้อที่กาหนดลงใน
เอกสารนั้น หากรายละเอียดข้อใดนามาจากหนังสือคู่มือให้นาส่งหนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องทั้งเล่ม ไม่พิจารณา
เอกสารที่ถ่ายแยกจากหนังสือคู่มือ
9. ผู้ขายต้องจัดทาหมายเลขครุภัณฑ์ตามที่วิทยาลัยกาหนด ลงบนตัวหุ่น
10. ส่งมอบของภายใน 120 วัน หลังจากที่ได้ลงนามในสัญญา
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-411. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
12. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
13. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หุน่ จาลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
1. วัตถุประสงค์
เป็นหุ่นจาลองฝึกปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นชุดการเรียน การสอนฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสาหรับนักศึกษาพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
2. คุณลักษณะทั่วไป
1. เป็นหุ่นจาลองฝึกทักษะปฏิบัติการด้านการวินิจฉัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
2. มีชุดสร้างสถานการณ์จาลองการวินิจฉัยโรค
3. มีชุดประมวลและแสดงผลชนิดไร้สาย
3 คุณลักษณะเฉพาะ/คุณสมบัติ ทางเทคนิค
1. หุ่นจาลองฝึกทักษะ
1.1 เป็นหุ่นจาลองเสมือนมนุษย์ผู้ใหญ่ มีขนาดเต็มตัวเท่าคนจริงจานวน 1 ตัว ทาด้วยวัสดุยืดหยุ่น
ได้คล้ายร่างกายมนุษย์ภายในตัวหุ่นมีแบตเตอรี่สาหรับใช้ในการฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง หรือฝึกการเคลื่อนย้าย
ผู้ปุวยพร้อมระบบควบคุมชนิดไร้สาย
1.2 หัวหุ่นประกอบด้วยส่วนต่างๆ อย่างน้อยดังนี้ tongue,arytenoids cartilage,epiglottis
vallecula,vocal cord,trachea ,คอสามารถทา cricothyrotomy ได้,สามารถจาลองสถานการณ์การอุดกั้น
ทางเดินหายใจ บริเวณปอดข้างขวาหรือข้างซ้าย หรือทั้งสองข้าง สามารถ inflatable tongue หรือ swollen
tongue ได้
1.3 สามารถเปิดทางเดินหายใจ โดยวิธี Head tilt Chin lift และ Jaw thrust
1.4 สามารถมองเห็นการกระเพื่อมของทรวงอกเมื่อมีการหายใจและสามารถจาลองการกระเพื่อม
ขึ้นลงของหน้าอก ทั้งสองแบบข้างเดียวและสองข้าง (Bilateral and Unilateral chest rise and fall) ได้
1.5 สามารถจาลองการหายใจแบบปกติและผิดปกติได้
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-51.6 สามารถฝึกทักษะระบบหายใจต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้
- Endotracheal Intubation
- Nasotracheal Intubation
- Oropharyngeal and Nasopharyngeal insertion
- Laryngeal mask airway insertion
- Trans- Tracheal jet ventilation
- Needle cricothyrotomy
- Surgical cricothyrotomy
- Combitube insertion
- Bag/Valve mask ventilation
- Can not intubate,can ventilate และ Can not intubate,Can not ventilate
1.7 สามารถฝึกทักษะระบบหัวใจและไหลเวียน ได้แก่ การตรวจชีพจรได้อย่างน้อย 3 ตาแหน่ง
(Carotid,radial,femoral)
1.7.1 สามารถให้สารน้า และฉีดยาเข้าหลอดเลือดดา
1.7.2 สามารถฟังเสียงหัวใจปกติและผิดปกติ และนับอัตราการเต้นของหัวใจได้
1.7.3 สามารถตรวจวัดความดันโลหิตได้ ทั้งภาวะปกติและผิดปกติ
1.7.4 สามารถแสดงคลื่นไฟฟูาหัวใจชนิดต่างๆ ทั้งปกติและผิดปกติได้ผ่านจอมอนิเตอร์
คุณลักษณะเทคนิค ที่แผงหน้าอกของหุ่นมีขั้วไฟฟูาเพื่อสามารถกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟูาได้แบบ Manual
defibrillation,AED และติด ECG เพื่อติดตามการเต้นของหัวใจได้อย่างน้อย 3 lead สามารถแสดงผลการฝึก
การช่วยฟื้นคืนชีพผ่านจอมอนิเตอร์พร้อมระบบบันทึกภาพ และเสียงเพื่อใช้ในการประเมินผลและแสดงข้อมูล
การฝึกปฏิบัติเป็นภาพและเสียงได้
1.8 ฝึกทักษะระบบประสาท ได้แก่ การประเมินรูม่านตาขนาดต่างๆ
1.9 ฝึกทักษะระบบทางเดินอาหารอย่างน้อย สามารถฟังเสียง bowel sounds ทั้งปกติและ
ผิดปกติได้ สามารถใส่สายยางทางปากหรือทางจมูกเข้ากระเพาอาหารได้
1.10 ฝึกทักษะระบบทางเดินปัสสาวะ ประกอบด้วยอวัยวะเพศหญิงและชาย และสามารถใส่สาย
สวนปัสสาวะได้
1.11 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
1.12 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานสาหรับหุ่นฯ
- ชุดสาหรับ Intubate tube ประกอบด้วย handle,Brade โค้ง ขนาดต่างๆ อย่างน้อย
3 ขนาด
จานวน 1 ชุด
- อุปกรณ์สาหรับวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด
จานวน 1 ชุด
- ชุดช่วยหายใจแบบซิลิโคน ประกอบด้วน face mask,self inflating bag,reservoir bag,
สายต่อออกซิเจน และ bi-value-mask
อย่างน้อย 2 ชุด
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-6- ชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์กับตัวหุ่นรวมทั้งสายไฟ
- กระเป๋าบรรจุหุ่นและอุปกรณ์
- ชุดสารองไฟ
- ปอดเทียมสารอง
- สารหล่อลื่น
- เลือดเทียม
- แผ่นเส้นเลือดเทียมหรือหลอดเลือดพร้อมผิวหนังเทียมบริเวณแขน
- ผงแปูง
- ผ้ารองหุ่นชนิดทนความร้อนขณะใช้งาน
- แผ่นทองเหลืองสาหรับต่อขั้วไฟฟูา
- อุปกรณ์ทาความสะอาดและบารุงรักษาหุ่น
- เตียงนอนผู้ปุวยแบบปรับระดับได้สาหรับวางหุ่น
(สามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ)

อย่างน้อย 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 2 ขวด
จานวน 1 ขวด
จานวน 2 ชุด
จานวน 2 กระป๋อง
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 2 ชุด
จานวน 1 เตียง

2. ชุดสร้างสถานการณ์จาลอง พร้อมชุดควบคุม (Software ไม่น้อยกว่าจานวน 2 ชุด)
2.1 สามารถตั้งเสียงหายใจ เสียงปอดและฟังเสียงปกติและผิดปกติของการหายใจได้
2.2 สามารถสร้างเสียงหายใจ (left & right lung sound) เสียงไอ สะอึก จาม อาเจียน หรือ
abnormal breath sound จากหุ่น หรือจากไมโครโฟนส่งผ่านถึงตัวหุ่น และฟังเสียงการฝึกสร้างปฏิสัมพันธ์
กับผู้ปุวยจากตัวหุ่นหรือไมโครโฟนส่งผ่านถึงหุ่นได้
2.3 สามารถสร้างคลื่นไฟฟูาหัวใจชนิดต่างๆ ผ่านชุดควบคุม สามารถจาลองสถานการณ์การอุดกั้น
ทางเดินหายใจ บริเวณปอดข้างขวา/ข้างซ้าย หรือทั้งสองข้างผ่านระบบควบคุมระยะไกลแบบไร้สายได้
2.4 สามารถแสดงผลการตอบสนองหรือไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟูา
2.5 สร้างและตั้งโปรแกรม pacing
2.6 สามารถตั้งเสียงหัวใจสัมพันธ์กับคลื่นไฟฟูาหัวใจ
2.7 สามารถแสดงผลค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน
2.8 สามารถแสดงผลค่าความดันโลหิต
2.9 สามารถฝึกทักษะการทา Pneumothorax Decompression
2.10 ใช้บันทึกสถานการณ์การฝึกของทีมผู้เรียนในห้องฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จาลองโดยเก็บ
ข้อมูลเป็นไฟล์วีดีโอ (Video) และเสียง (Audio) ของการจาลองสถานการณ์
2.11 บันทึกข้อมูลจากการฝึกปฏิบัติได้ดังนี้
2.11.1 เวลาและสถานการณ์การปฏิบัติของผู้ฝึกขณะที่ฝึกปฏิบัติ (Data Logs)
2.11.2 ข้อมูลพารามิเตอร์จากจอแสดงลักษณะการติดตามสัญญาณชีพของผู้ปุวย (Patient
Monitoring)
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-73.ชุดประมวลและแสดงผล
จอแสดงผลชนิดไร้สาย
1. เป็นจอภาพสี (LCD) ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว แบบระบบสัมผัส (touch screen) จานวน 2 จอ
สามารถแสดงผลแยกระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
2. สามารถบันทึกภาพทีมฝึกปฏิบัติโดยผ่านทาง Video Debriefing
3. สามารถแสดงค่าคลื่นไฟฟูาหัวใจ และ haemodynamic system
4. ใช้ไฟฟูากระแสสลับ 220 Volt,50 Hz.
5. มีสายไฟสาหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์และตัวหุ่น
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet PCหรือ Notebook) สาหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานขณะเคลื่อนที่ได้ขนาดกลาง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Mobile Technology ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 320 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ชนิดสัมผัส (Touch Sereen)
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งาน (Windows 7) หรือดีกว่า โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย พร้อมแผ่นมาสเตอร์ 2 ชุด
- Core 2 Duo or better
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ขาว-ดา)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มี Interface แบบ 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A4 และ Letter และ Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 250 แผ่น
4. เงื่อนไขเฉพาะ
1. รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติ 2 ปี เป็นหุ่นใหม่ พร้อมติดตั้งและแนะนาผู้ใช้ให้สามารถ
ใช้งานได้เป็นอย่างดี และจัดอบรมผู้ใช้งาน ณ วิทยาลัยที่จัดซื้อ จานวน 3 ครั้ง ตามที่วิทยาลัยกาหนด
ค่าใช้จ่ายในการอบรม,สาธิต การใช้งาน,การติดตั้ง และการส่งมอบ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
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-82. ในระหว่างประกัน ผู้ขายต้องส่งช่างเข้ามาตรวจสอบและทาการบารุงรักษาทุก 3 เดือน โดยแจ้งให้
ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ และหากพบว่ามีความผิดปกติ ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ และทาการ
แก้ไขทันที หากต้องใช้เวลาในการแก้ไขเกิน 30 วันทาการ ต้องมีเครื่องมาใช้งานทดแทนโดยผู้ซื้อไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ
3. ในกรณีที่หุ่นมีความบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ และผู้ขายได้ทาการแก้ไข หรือทาการซ่อม หรือ
เปลี่ยนอุปกรณ์แล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ตามข้อบ่งชี้ของหุ่นหรือตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ขายต้อง
ทาการเปลี่ยนให้ใหม่โดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
4. ในกรณีที่อุปกรณ์บนแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์เสียหาย ผู้ขายต้องทาการเปลี่ยนแผงวงจรให้ใหม่ผู้
ซื้อจะไม่ยอมรับการซ่อมหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่เสีย
5. มีการรับประกัน Soft ware ทุกชนิดของระบบปฏิบัติการ และระบบจาลองสถานการณ์ ใน
ระหว่างประกันถ้ามีการพัฒนา Soft ware จากผู้ผลิต ผู้ขายต้องทาการ Upgrade ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
6. ผู้ขายได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต โดยแสดงหนังสือการแต่งตั้ง
ผู้แทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ และมีหนังสือยืนยันการสารองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี จากบริษัทผู้ผลิต
7. บริษัทผู้แทนจาหน่ายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้ การดูแลบารุงรักษา และการตรวจซ่อมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งหมด จานวน 3 ชุด หน่วยงานผู้ใช้งาน 2 ชุด และงานอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 ชุด
8. ผู้ขายต้องมีช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรม โดยมีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมจาก
บริษัทผู้ผลิต
9. รายละเอียดนี้เป็นข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าสุด คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดที่เทียบเท่า
หรือดีกว่า
10. ให้ผู้ขายยื่นเอกสารที่เป็นฉบับจริงเท่านั้นพร้อมแสดงรายละเอียดตามหัวข้อที่กาหนดลงในเอกสาร
นั้น หากรายละเอียดข้อใดนามาจากหนังสือคู่มือให้นาส่งหนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องทั้งเล่ม ไม่พิจารณาเอกสารที่
ถ่ายแยกจากหนังสือคู่มือ
11. ปลั๊กไฟที่ต่อระหว่างเครื่องกับปลั๊กฝาผนังต้องเป็นแบบ USA 3 ขา โดยมีขาที่ 1 เป็น Line ขาที่ 2
เป็น Neutron ทั้ง 2 ขา แบน ตรง และมีขาที่ 3 เป็นสายดิน 1 ขา
12. ผู้ขายต้องจัดทาหมายเลขครุภัณฑ์ตามที่วิทยาลัยกาหนด ลงบนตัวหุ่น
13. ส่งมอบของภายใน 120 วัน หลังจากที่ได้ลงนามในสัญญา
14. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
15. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
16. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

-9- วงเงิน...

-9วงเงินในการจัดหา
จัดซื้อด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2555 เพื่อดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จานวน 3
รายการ คือ
1. หุ่นจาลองการไหลเวียนโลหิตของทารกในครรภ์มารดา
จานวน 1 ตัว
งบประมาณเป็นเงิน 170,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
2. หุ่นจาลองการตั้งครรภ์
จานวน 1 ตัว
งบประมาณเป็นเงิน 170,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
3. หุ่นจาลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จานวน 1 ตัว
งบประมาณเป็นเงิน 3,500,000.-บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
วงเงิน 3,840,000.-บาท (สามล้านแปดแสนสีห่ มื่นบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ
งานพัสดุ ฝุายบริหารและยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สถานที่ติดต่อ เพื่อขอ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่
1. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
354 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40000
2. โทรศัพท์ 043-423210 - 11
3. โทรสาร 043-423212
4. อีเมล์ bcnkk2555@hotmail.com
5. โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ถึง วันที่ 27 มิถุนายน 2555
------------------------------------------ลงชื่อ............................................ ลงชื่อ............................................ ลงชื่อ............................................
(นางพรรณิภา ทองณรงค์)
(นางธรณิศ สายวัฒน์)
(นางพิริยากร คล้ายเพ็ชร)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ลงชื่อ............................................
(นายรันยู พลเดช)
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
กรรมการ

ลงชื่อ............................................
(นางสาวธิดารัตน์ เพียสุพรรณ)
นักวิชาการพัสดุ
กรรมการและเลขานุการ

ร่าง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ …………………..
การซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ตามประกาศ จังหวัดขอนแก่น ลงวันที่..............................................
----------------------------------------จังหวัดขอนแกํน ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
๑. หุํนจาลองการไหลเวียนโลหิตของทารกในครรภ์มารดา
จานวน ๑ ตัว
๒. หุํนจาลองการตั้งครรภ์
จานวน ๑ ตัว
๓. หุํนจาลองฝึกทักษะด๎านการตรวจวินิจฉัยโรคและชํวยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จานวน ๑ ตัว
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต๎องเป็นของแท๎ ของใหมํ ไมํเคยใช๎งานมากํอน ไมํเป็นของเกําเก็บ อยูํในสภาพที่จะใช๎งาน
ได๎ ทั น ที และมี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะตรงตามที่ ก าหนดไว๎ ใ นเอกสารประกวดราคา ซื้ อ ด๎ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข๎อแนะนาและข๎อกาหนดดังตํอไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบยื่นข๎อเสนอการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๕ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู๎ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู๎มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู๎ประสงค์จ ะเสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ ทิ้งงานของทาง
ราชการและได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู๎ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

-๒-/๒.๓ ผู๎ประสงค์...

-๒๒.๓ ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น และ/
หรือ ต๎องไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ให๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม
ตามข๎อ ๑.๖
๒.๔ ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอม
ขึ้นศาลไทยเว๎นแตํรัฐบาลของผู๎ประสงค์จะเสนอราคาได๎มีคาสั่งให๎สละสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวํานั้น
๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับ
รายจําย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระสาคัญ
๒.๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานของรัฐ ซึ่งได๎ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต๎องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ สํวน คือ
๓.๑ สํวนที่ ๑ อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้
(๑) ในกรณีผู๎ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญ หรือห๎างหุ๎นสํวนจากัด ให๎ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอานาจควบคุม พร๎อมรับรองสาเนาถูกต๎อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให๎ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอานาจควบคุม และ
บัญชีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ พร๎อมรับรองสาเนาถูกต๎อง
(๒) ในกรณีผู๎ ป ระสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติ
บุคคล ให๎ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎นั้น สาเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน
(ถ๎ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน พร๎อมทั้งรับรองสาเนาถูกต๎อง
(๓) ในกรณีผู๎ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู๎ประสงค์จะเสนอราคารํวมกันในฐานะเป็น
ผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นสาเนาสัญญาของการเข๎ารํวมค๎า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า และในกรณีที่
ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝุายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใชํสัญชาติไทย ก็ให๎ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎รํวมค๎าฝุายใดเป็นนิติ
บุคคล ให๎ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว๎ใน(๑)
(๔) ส าเนาใบทะเบี ย นพาณิช ย์ และส าเนาใบทะเบีย นภาษี มูล คํ าเพิ่ ม พร๎ อมทั้ ง
รับรองสาเนาถูกต๎อง
(๕) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได๎ยื่นตามแบบในข๎อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตามข๎อ ๔.๔

-๓-/ (๒) หนังสือ.......

-๓(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต๎อง
ลงนามพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี)
(๓) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอานาจให๎บุคคลอื่นทาการแทน
(๔) หลักประกันซอง ตามข๎อ ๕
(๕) แบบใบยื่นข๎อเสนอการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๖) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได๎ยื่น ตามแบบในข๎อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู๎ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต๎อ งยื่ น ข๎อ เสนอตามแบบที่กาหนดไว๎ใ นเอกสารประกวด
ราคาซื้อ ด๎ว ยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ และหนัง สือ แสดงเงื่อ นไขการซื้อ และการจ๎า งด๎ว ยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ลงลายมือ
ชื่อของผู๎ประสงค์จะเสนอราคาให๎ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐วัน นับแตํวัน
ยืนยันราคาสุ ดท๎าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู๎ ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู๎ มีสิทธิเสนอราคาจะต๎อง
รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว๎ และจะถอนการเสนอราคามิได๎
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔
ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องสํงแค็ ตตาล็อกและหรือแบบรูป และรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การศึกษา ไปพร๎อมเอกสารสํวนที่ ๑ และเอกสารสํวนที่ ๒เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกลําวนี้ จังหวัด จะยึดไว๎เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให๎พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถํายจะต๎องรับรองสาเนา
ถูกต๎อง โดยผู๎มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดู
ต๎นฉบับแค็ตตาล็อก ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องนาต๎นฉบับมาให๎คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาจะต๎องสํงตัวอยํางของพัสดุที่เสนอ จานวน …..-… (หนํวย)
เพื่อใช๎ ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไมํรับผิดชอบ
ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกํตัวอยํางดังกลําว ตัวอยํางที่เหลือหรือไมํใช๎แล๎ว จังหวัดจะคืนให๎แกํผู๎
ประสงค์จะเสนอราคา
๔.๖ กํอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู๎ประสงค์จะเสนอ
ราคาควรตรวจดู รํางสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารประกวดราคา
ทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นข๎อเสนอคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

-๔-/๔.๗ ผู๎ประสงค์...

-๔๔.๗ ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาจะต้อ งยื่น เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้ว ยวิธ ีก ารทาง
อิเ ล็กทรอนิกส์ จ่า หน้า ซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไ ว้ที่หน้า
ซองว่า “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้ว ยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ เ ลขที่
........... ยื่น ต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่…….……….………………… ตั้งแต่
เวลา………..…..น. ถึงเวลา….………….น. ณ …………………………………………………………..
เมื่อพ๎นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล๎วจะไมํรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎ประสงค์จะเสนอราคา
แตํละรายวําเป็นผู๎ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู๎มี
ผลประโยชน์รํวมกันระหวํางผู๎ประสงค์จะเสนอราคากับผู๎ให๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข๎อ ๑.๖ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไมํ พร๎อมทั้งตรวจสอบข๎อเสนอตามข๎อ
๓.๒ และแจ๎งผู๎ประสงค์จะเสนอราคาแตํละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวํา ผู๎ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล๎ว
หากปรากฏตํอคณะกรรมการประกวดราคา กํอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด๎วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์วํา มีผู๎ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู๎มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมตาม ข๎อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู๎มี
สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู๎มีสิทธิเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู๎ประสงค์จะเสนอ
ราคา หรือผู๎มีสิทธิเสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน
ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาทีไ่ มํผํานการคัดเลือกเบื้องต๎น เพราะเหตุเป็นผู๎ประสงค์จะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันระหวํางผู๎ประสงค์
จะเสนอราคากับ ผู๎ให๎บ ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน ประกาศประกวดราคาซื้อ ด๎ว ยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็น
ธรรม หรือผู๎ประสงค์จะเสนอราคาที่ไมํผํานคุณสมบัติทางด๎านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกลําวตํอ หัวหน๎า
หนํวยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน ๓ วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของหัวหน๎าหนํวยงานที่จัดหาพัสดุ ให๎ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏตํอคณะกรรมการประกวดราคาวํา กระบวนการเสนอราคาซื้อด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข๎อขัดข๎องจนไมํอาจดาเนินการตํอไปให๎แล๎วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว๎คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให๎ผู๎แทนผู๎มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตํอสื่อสารกั บ
บุคคลอื่น และเมื่อแก๎ไขข๎อขัดข๎องแล๎ว จะให๎ดาเนินกระบวนการเสนอราคาตํอไปจากขั้นตอนที่ค๎างอยูํ
ภายในเวลาของการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว๎นแตํคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวํากระบวนการ
เสนอราคาจะไมํแล๎วเสร็จได๎โดยงําย หรือข๎อขัดข๎องไมํอาจแก๎ไขได๎ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะ
สั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต๎นกระบวนการเสนอราคาใหมํ
โดยจะแจ๎งให๎ผู๎มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูํในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดาเนินการใดๆ ระหวํางการประกวด
ราคาฯ เพื่อให๎การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดตํอทางราชการ
-๕-/๔.๘ ผู๎ประสงค์....

-๕๔.๘ ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นผู๎มีสิทธิเสนอราคาจะต๎องปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ๎างด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได๎ยื่นมาพร๎อมกับซองข๎อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้น
ที่ ๓,๘๔๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
(๓) ราคาที่เสนอจะต๎องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคําเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ๎ามี ) รวมคําใช๎จําย
ทั้งปวงไว๎ด๎วยแล๎ว
(๔) ผู๎มีสิทธิเสนอราคาหรือผู๎แทนจะต๎องมาลงทะเบียนเพื่อเข๎าสูํกระบวนการเสนอราคาตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(๕) ผู๎มีสิทธิเสนอราคาหรือผู๎แทนที่จะลงทะเบียนแล๎ว ต๎อง LOG IN เข๎าสูํระบบ
(๖) ผู๎มีสิทธิเสนอราคาหรือผู๎แทนที่ LOG IN แล๎ว จะต๎องดาเนินการเสนอราคาโดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต๎องต่ากวําราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
(๗) ห๎ามผู๎มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล๎ว
จะต๎องยืนยันราคาตํอผู๎ให๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต๎องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู๎มีสิทธิเสนอราคาที่ได๎รับคัดเลือกให๎เป็นผู๎ชนะการเสนอราคา ต๎องรับผิดชอบคําใช๎จําย
ในการให๎ บ ริ การเสนอราคาทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ และคํ า ใช๎ จํ า ยในการเดิ นทางของผู๎ ใ ห๎ บริ การตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ๎งให๎ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผู๎มีสิทธิเสนอราคาจะต๎องมาเสนอราคา ในวันที่ ........................................................
ตั้งแตํเวลา............................น.เป็นต๎นไป ทั้งนี้ จะแจ๎งนัดหมายตามแบบแจ๎ง วัน เวลา และสถานที่เสนอ
ราคา (บก.๐๐๕) ให๎ทราบตํอไป
๕.หลักประกันซอง
ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องวางหลักประกันซองพร๎อมกับการยื่นซองข๎อเสนอด๎านเทคนิค
จานวน…………………..………………....บาท (………………………………………………………………….) โดยหลักประกัน
ซองจะต๎องมีระยะเวลาค้าประกันตั้งแตํวันยื่นซองข๎อเสนอทางด๎านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการ
ยืนราคา โดยหลักประกันให๎ใช๎อยํางหนึ่งอยํางใด ดังตํอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํจังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข๎อเสนอทางด๎านเทคนิค
หรือกํอนหน๎านั้นไมํเกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข๎อ
๑.๕ (๑)
-๖-/๕.๔ หนังสือ......

-๖๕.๔ หนั งสื อค้าประกัน ของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลั กทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาตให๎
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศ
ไทยซึง่ ได๎แจ๎งเวียนชื่อให๎สํวนราชการตํางๆ ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข๎อ ๑.๕ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข๎อนี้ จังหวัดจะคืนให๎ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู๎ค้าประกันภายใน ๑๕
วันนับถัดจากวันที่ได๎พิจารณาในเบื้องต๎นเรียบร๎อยแล๎ว
เว๎นแตํผู๎เสนอราคารายที่คัดเลือกไว๎ซึ่งเสนอราคา
ต่าสุดจะคืนให๎ตํอเมื่อได๎ทาสัญญาหรือข๎อตกลง หรือเมื่อผู๎สิทธิเสนอราคาได๎พ๎นจากข๎อผูกพันแล๎ว
การคืนหลักประกันซอง ไมํวําในกรณีใด ๆ จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด๎วย
ราคารวม แต่จะพิจารณาราคาต่อหน่วยประกอบด้วย
๖.๒ หากผู๎ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไมํถูกต๎อง หรื อไมํครบถ๎ว นตามข๎อ ๓ หรือยื่น เอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไมํถูกต๎องตามข๎อ ๔ แล๎ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมํรับพิจ ารณาข๎อ เสนอของผู๎
ประสงค์จ ะเสนอราคารายนั้น เว๎น แตํเ ป็น ข๎อ ผิด พลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน๎อย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในสํวนที่มิใชํสาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอจังหวัดเทํานั้น
๖.๓ จัง หวัด สงวนสิท ธิไ มํพิจ ารณาราคาของผู๎ ป ระสงค์จ ะเสนอราคาโดยไมํมีก ารผํอ น
ผัน ในกรณีดังตํอไปนี้
(๑) ไมํปรากฏชื่อผู๎ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสารประกวดราคา
ซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
จังหวัด
(๒) เสนอรายละเอีย ดแตกตํา งไปจากเงื่อ นไข ที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
ซื้อ ด๎ว ยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ที่เ ป็น สาระสาคัญ หรือ มีผ ลทาให๎เ กิด ความได๎ เ ปรีย บเสีย เปรีย บแกํผู๎
ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือจังหวัด มีสิทธิให๎ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข๎อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข๎องกับผู๎ ประสงค์จะเสนอราคาได๎ จังหวัดมีสิทธิที่จะไมํรับราคาหรือไมํทาสัญญา หาก
หลักฐานดังกลําวไมํมีความเหมาะสม หรือไมํถูกต๎อง

-๘-/๖.๕ จังหวัด......

-๘๖.๕ จั งหวั ด ทรงไว๎ซึ่ งสิ ทธิ ที่จะไมํรั บราคาต่ าสุ ด หรือราคาหนึ่ งราคาใด หรื อราคาที่ เสนอ
ทั้งหมดก็ได๎ และอาจพิจารณาเลือ กซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไมํพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได๎ สุดแตํจะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให๎ถือวําการตัดสินของจังหวัด เป็นเด็ดขาด ผู๎ประสงค์
จะเสนอราคาหรือผู๎มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใด ๆ มิได๎ รวมทั้ง จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู๎มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงาน ไมํวําจะเป็นผู๎ มี
สิทธิเสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกหรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการเสนอราคากระทาการโดยไมํสุจริต
เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต๎น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์วําผู๎ประสงค์จะเสนอราคาที่ได๎รับคัดเลือกเป็นผู๎มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎มี
สิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันระหวํางผู๎มีสิทธิเสนอราคากับผู๎ให๎บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู๎มีสิทธิเสนอราคาที่
กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๖ จังหวัดมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู๎มี
สิทธิเสนอราคาดังกลําว และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู๎มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน
๗. การทาสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู๎ชนะการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู๎ค๎า) สามารถสํง
มอบสิ่งของได๎ครบถ๎วน ภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ นับแตํวันที่ทาข๎อตกลงซื้อ จังหวัดอาจจะ
พิจารณาจัดทาข๎อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข๎อ ๑.๔ ก็ได๎
๗.๒ ในกรณีที่ผู๎ชนะการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไมํสามารถสํงมอบ
สิ่งของได๎ครบถ๎วนภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ หรือ จังหวัดเห็นวําไมํสมควรจัดทาข๎อตกลงเป็น
หนังสือ ตามข๎อ๗.๑ ผู๎ชนะการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต๎องทาสัญญาซื้อขายตาม
แบบสัญญาดังระบุในข๎อ๑.๔ หรือในกรณีหนํวยงานระดับจังหวัด ที่รวมกันประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให๎ผู๎ชนะการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทาสัญญากับจังหวัดเจ๎าของงบประมาณ
แตํละจังหวัด โดยตรง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งและจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงิน
เทํากับร๎อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได๎ให๎จังหวัดยึดถือไว๎ในขณะ
ทาสัญญา โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจําย ให๎แกํจังหวัดโดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทาสัญญาหรือกํอนหน๎า
นั้น ไมํเกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุใน
ข๎อ ๑.๕ (๒)
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาต
ให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหํง
ประเทศไทย ซึ่งได๎แจ๎งชื่อเวียนให๎สํวนราชการตําง ๆ ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้าประกัน
ดังระบุในข๎อ ๑.๕ (๒)
-๙-/(๕) พันธบัตร....

-๙(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให๎ โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูํสัญญาพ๎นจากข๎อ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล๎ว
๗.๓ คูํสัญญาต๎องรับจํายเงินผํานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว๎นแตํการรับจํายเงินแตํละครั้ง
ซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาทคูํสัญญาอาจรับจํายเป็นเงินสดก็ได๎
๘. อัตราค่าปรับ
คําปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข๎อ ๑๐ ให๎คิดในอัตราร๎อยละ ๐.๒๐ ตํอวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู๎ชนะการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได๎ทาข๎อตกลงเป็นหนังสือ หรือทา
สัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข๎อ ๑.๔ แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความชารุดบกพรํองของสิ่งของที่ซื้อ
ขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมํน๎อยกวํา ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ผู๎ซื้อรับมอบ โดยผู๎ขายต๎องรีบจัดการ
ซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความชารุดบกพรํอง
๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู๎มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลํวงหน๎า ในอัตราไมํเกินร๎อยละ…-..….ของราคาสิ่งของ
ที่เสนอขาย แตํทั้งนี้ จะต๎องสํงมอบหลักประกันเงินลํวงหน๎าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกัน
ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข๎อ ๑.๕ (๓) หรือหนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย ซึ่งได๎แจ๎งชื่อเวียนให๎สํวนราชการตําง ๆ ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎
ใช๎
ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข๎อ ๑.๕ (๓) ให๎แกํจังหวัด กํอนการรับชาระเงินลํวงหน๎านั้น
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคําพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได๎มาจากเงินงบประมาณประจาปี ๒๕๕๕
การลงนามในสัญญาจะกระทาได๎ ตํอเมื่อจังหวัดได๎รับการโอนเงินงบประมาณรายจําย
ประจาปี ๒๕๕๕ จากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล๎วเทํานั้น
๑๑.๒ เมื่อจังหวัด ได๎คัดเลือกผู๎มีสิทธิเสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎ขาย และได๎ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล๎ว ถ๎าผู๎ขายจะต๎องสั่งหรือนาสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจาก
ตํางประเทศและของนั้นต๎องนาเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการรับขนได๎
ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู๎มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู๎ขาย จะต๎องปฏิบัติตาม
กฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ๎งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ ตํอกรมเจ๎าทํา
ภายใน ๗ วันนับตั้งแตํวันที่ผู๎ขายสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศเว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออื่นใด

-๑๐-/(๒) จัดการให๎......

-๑๐(๒) จัดการให๎สิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับ
เรือไทย จากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากกรมเจ๎าทําให๎บรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออื่นที่มิใชํเรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู๎ขายจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วยการ
สํงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได๎ยื่นเอกสารประกวดราคาด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตํอ
จังหวัดแล๎วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได๎ และเมื่อได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นผู๎มีสิทธิเสนอราคา
แล๎ว ต๎องเข๎ารํวมเสนอราคาด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข๎อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ
(๗) มิฉะนั้น จังหวัดจะริบหลักประกันซองจานวนร๎อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น (ถ๎ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให๎เป็น ผู๎ทิ้งงานได๎ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม
๑๑.๔ ผู๎มีสิทธิเสนอราคาซึ่งจังหวัดได๎คัดเลือกแล๎ว ไมํไปทาสัญญาหรือข๎อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาหนด ดังระบุไว๎ในข๎อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร๎องจากผู๎ออกหนังสือค้า
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น (ถ๎ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให๎เป็นผู๎ทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก๎ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข๎อกาหนดในแบบสัญญา ให๎เป็นไปตาม
ความเห็น ของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี)

จังหวัดขอนแกํน
วันที่……………..เดือน..........................................พ.ศ.๒๕๕๕

รําง

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
---------------------จังหวัดขอนแกํน มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จัดซื้อด๎วยงบประมาณรายจํายประจาปี พ.ศ.2555 จานวน 3 รายการ ดังนี้
1. หุํนจาลองการไหลเวียนโลหิตของทารกในครรภ์มารดา
จานวน 1 ตัว
2. หุํนจาลองการตั้งครรภ์
จานวน 1 ตัว
3. หุํนจาลองฝึกทักษะด๎านการตรวจวินิจฉัยโรคและชํวยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จานวน 1 ตัว
ทั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้น
รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่…..………/2555 ลงวันที่……………………………………………
ผู๎มีสิทธิเสนอราคาจะต๎องมีคุณสมบัติ ดังตํอไปนี้
1.ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
3. ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ตอง
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทาการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาตองไมเปนผูได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผู๎ประสงค์จะเสนอราคาไดมีคาสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับ รายจําย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานของรัฐ ซึ่งได๎ดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต๎องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ

-2-/ผู๎ประสงค์......

-2ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องขอเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด๎วยตนเอง
หรือมอบอานาจเป็นหนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอานาจให๎ผู๎อื่นเป็นผู๎ขอ
เอกสาร
ก า ห น ด ยื่ น เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า ซื้ อ ด๎ ว ย วิ ธี ก า ร ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ใ น วั น ที่
...........................................ระหวํางเวลา.................น. ถึงเวลา.................น. ณ ห๎องประชุมดอกตะแบก ชั้น 1
อาคารเรียนเอ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกํน และจะแจ๎งผลการคัดเลือกเบื้องต๎นให๎ผู๎เสนอราคาแตํละ
รายทราบทางไปรษณีย์ตอบรับ
กาหนดวันเสนอราคา(วันเคาะราคา) ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่............................................. .
เวลา.......................น. ถึง..........................น. ณ...........................................................................................................................
ผู๎สนใจติดตํอขอเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได๎ที่งานพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกํน ระหวํางวันที่…..................................ถึงวันที่..................................หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-4342-3210 -11 ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่................เดือน...............................พ.ศ.2555

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จานวน ๓ รายการ ประกอบด้วย
1. หุ่นจาลองการไหลเวียนโลหิตของทารกในครรภ์มารดา
2. หุ่นจาลองการตั้งครรภ์
3. หุ่นจาลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
------------------------------------------------------------แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
1. หุ่นจาลองการไหลเวียนโลหิตของทารกในครรภ์มารดา
1.วัตถุประสงค์
เป็นหุํนจาลองเพื่อใช๎เป็นชุดการเรียนการสอนด๎านการไหลเวียนโลหิตของทารกในครรภ์มารดา
สาหรับนักศึกษาพยาบาล เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางด๎านสาธารณสุข
2. คุณลักษณะทั่วไป
เป็นหุํนจาลองการเรียนการสอนด๎านการไหลเวียนโลหิตของทารกในครรภ์มารดา
3. คุณลักษณะเฉพาะ/คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เป็นหุํนจาลองเสมือนทารกในครรภ์มารดา ขนาดใกล๎เคียงทารกจริง
2. หุํนผลิตจากวัสดุอยํางดี แข็งแรง ทนทาน ไมํเสื่อมสลายในอากาศร๎อน และเคลื่อนย๎าย
สะดวก
3. มีสายสะดือและรก
4. สามารถเปิดชํองท๎องและชํองอกได๎
5. มีหัวใจแสดงหลอดเลือดดาและหลอดเลือดแดง
4. เงื่อนไขเฉพาะ
1. รับประกันคุณภาพภายใต๎การใช๎งานปกติ 2 ปี เป็นหุํนใหมํ พร๎อมติดตั้งและแนะนาผู๎ใช๎ให๎
สามารถใช๎งานได๎เป็นอยํางดี และจัดอบรมผู๎ใช๎งาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกํน จานวน 3
ครั้ง ตามที่วิทยาลัยกาหนด คําใช๎จํายในการอบรม,สาธิตการใช๎งาน และการสํงมอบ ผู๎ขายเป็นผู๎รับผิดชอบ
คําใช๎จํายทั้งหมด
2. ในระหวํางประกัน ผู๎ขายต๎องสํงชํางเข๎ามาตรวจสอบและทาการบารุงรักษาทุก 3 เดือน โดย
แจ๎งให๎ผู๎ซื้อทราบลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา 5 วันทาการ และหากพบวํามีความผิดปกติต๎องแจ๎งให๎ผู๎ซื้อทราบ และ
ทาการแก๎ไขทันที หากต๎องใช๎เวลาในการแก๎ไขเกิน 30 วันทาการ ต๎องมีหุํนมาใช๎งานทดแทนโดยผู๎ซื้อไมํต๎อง
เสียคําใช๎จํายใดๆ
3. ในกรณีที่หุํนมีความบกพรํองไมํสามารถใช๎งานได๎ และผู๎ขายได๎ทาการแก๎ไขหรือทาการซํอม
หรือเปลี่ยนอุปกรณ์แล๎ว แตํยังไมํสามารถใช๎งานได๎ตามข๎อบํงชี้ของหุํนหรือตามความต๎องการของผู๎ใช๎ ผู๎ขาย
ต๎องทาการเปลี่ยนให๎ใหมํโดยผู๎ซื้อไมํต๎องเสียคําใช๎จํายใดๆทั้งสิ้น
4. ผู๎ขายได๎รับการแตํงตั้งเป็นผู๎แทนจาหนํายโดยตรงจากบริษัทผู๎ผลิต โดยแสดงหนังสือการ
แตํงตั้งผู๎แทนจาหนํายผลิตภัณฑ์และมีหนังสือยืนยันการสารองอะไหลํอยํางน๎อย 5 ปี จากบริษัทผู๎ผลิต
-2-/5.บริษัท.....

-25. บริษัทผู๎แทนจาหนํายต๎องสํงมอบหนังสือคูํมือการใช๎-การดูแลบารุงรักษาและการตรวจซํอม
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งหมด จานวน 3 ชุด
6. ผู๎ขายต๎องมีชํางผู๎เชี่ยวชาญที่ผํานการอบรม โดยมีหนังสือรับรองการผํานการอบรมจาก
บริษัทผู๎ผลิต
7. รายละเอียดนี้เป็นข๎อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าสุด คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดที่
เทียบเทําหรือดีกวํา
8. ให๎ผู๎ขายยื่นเอกสารที่เป็นฉบับจริงเทํานั้นพร๎อมแสดงรายละเอียดตามหัวข๎อที่กาหนดลงใน
เอกสารนั้น หากรายละเอียดข๎อใดนามาจากหนังสือคูํมือให๎นาสํงหนังสือคูํมือที่เกี่ยวข๎องทั้งเลํม ไมํพิจารณา
เอกสารที่ถํายแยกจากหนังสือคูํมือ
9. ผู๎ขายต๎องจัดทาหมายเลขครุภัณฑ์ตามที่วิทยาลัยกาหนด ลงบนตัวหุํน
10. สํงมอบของภายใน 120 วัน หลังจากที่ได๎ลงนามในสัญญา
11. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับ
รายจําย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระสาคัญ
12. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานของรัฐ ซึ่งได๎ดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง
ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต๎องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ
13. คูํสัญญาต๎องรับจํายเงินผํานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว๎นแตํการรับจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมี
มูลคําไมํเกินสามหมื่นบาท คูํสัญญาอาจรับจํายเป็นเงินสดก็ได๎
2. หุ่นจาลองการตั้งครรภ์
1. วัตถุประสงค์
เป็นหุํนจาลองฝึกปฏิบัติการ เพื่อใช๎เป็นชุดการเรียนการสอนฝึกทักษะด๎านการตรวจครรภ์
สาหรับนักศึกษาพยาบาล เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางด๎านสาธารณสุข
2. คุณลักษณะทั่วไป
เป็นหุํนจาลองฝึกทักษะปฏิบัติการด๎านการตรวจครรภ์
3. คุณลักษณะเฉพาะ/คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เป็นหุํนจาลองเสมือนหญิงตั้งครรภ์ ขนาดเทําคนจริง
2. หุํนผลิตจากวัสดุอยํางดี แข็งแรง ทนทาน ไมํเสื่อมสลายในอากาศร๎อน และเคลื่อนย๎าย
สะดวก
3. สามารถฝึกตรวจครรภ์ทํา Leopold maneuver ได๎
4. เป็นหุํนทารกที่สามารถแสดงทําทารกในครรภ์ทําปกติ(Normal) และทําผิดปกติ
(Abnormal)ได๎
5. หุํนทารกสามารถแสดงรอยตํอกะโหลกศีรษะ ขมํอมหน๎า-หลัง
6. สามารถฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ โดยใช๎หูฟัง (Stethoscopes) ได๎
7. หน๎าท๎องมีลักษณะนูนออกเหมือนครรภ์มารดาจริง สามารถเปิด-ปิดหน๎าท๎องเพื่อนาทารก
ใสํได๎
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-34 เงื่อนไขเฉพาะ
1. รับประกันคุณภาพภายใต๎การใช๎งานปกติ 2 ปี เป็นหุํนใหมํ พร๎อมติดตั้งและแนะนาผู๎ใช๎ให๎
สามารถใช๎งานได๎เป็นอยํางดี และจัดอบรมผู๎ใช๎งาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกํน จานวน 3
ครั้ง ตามที่วิทยาลัยกาหนด คําใช๎จํายในการอบรม,สาธิตการใช๎งาน และการสํงมอบ ผู๎ขายเป็นผู๎รับผิดชอบ
คําใช๎จํายทั้งหมด
2. ในระหวํางประกัน ผู๎ขายต๎องสํงชํางเข๎ามาตรวจสอบและทาการบารุงรักษาทุก 3 เดือน โดย
แจ๎งให๎ผู๎ซื้อทราบลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา 5 วันทาการ และหากพบวํามีความผิดปกติต๎องแจ๎งให๎ผู๎ซื้อทราบ และ
ทาการแก๎ไขทันที หากต๎องใช๎เวลาในการแก๎ไขเกิน 30 วันทาการ ต๎องมีหุํนมาใช๎งานทดแทนโดยผู๎ซื้อไมํต๎อง
เสียคําใช๎จํายใดๆ
3. ในกรณีที่หุํนมีความบกพรํองไมํสามารถใช๎งานได๎ และผู๎ขายได๎ทาการแก๎ไขหรือทาการซํอม
หรือเปลี่ยนอุปกรณ์แล๎ว แตํยังไมํสามารถใช๎งานได๎ตามข๎อบํงชี้ของหุํนหรือตามความต๎องการของผู๎ใช๎ ผู๎ขาย
ต๎องทาการเปลี่ยนให๎ใหมํโดยผู๎ซื้อไมํต๎องเสียคําใช๎จํายใดๆทั้งสิ้น
4. ผู๎ขายได๎รับการแตํงตั้งเป็นผู๎แทนจาหนํายโดยตรงจากบริษัทผู๎ผลิต โดยแสดงหนังสือการ
แตํงตั้งผู๎แทนจาหนํายผลิตภัณฑ์และมีหนังสือยืนยันการสารองอะไหลํอยํางน๎อย 5 ปี จากบริษัทผู๎ผลิต
5. บริษัทผู๎แทนจาหนํายต๎องสํงมอบหนังสือคูํมือการใช๎-การดูแลบารุงรักษาและการตรวจซํอม
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งหมด จานวน 3 ชุด
6. ผู๎ขายต๎องมีชํางผู๎เชี่ยวชาญที่ผํานการอบรม โดยมีหนังสือรับรองการผํานการอบรมจาก
บริษัทผู๎ผลิต
7. รายละเอียดนี้เป็นข๎อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าสุด คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดที่
เทียบเทําหรือดีกวํา
8. ให๎ผู๎ขายยื่นเอกสารที่เป็นฉบับจริงเทํานั้นพร๎อมแสดงรายละเอียดตามหัวข๎อที่กาหนดลงใน
เอกสารนั้น หากรายละเอียดข๎อใดนามาจากหนังสือคูํมือให๎นาสํงหนังสือคูํมือที่เกี่ยวข๎องทั้งเลํม ไมํพิจารณา
เอกสารที่ถํายแยกจากหนังสือคูํมือ
9. ผู๎ขายต๎องจัดทาหมายเลขครุภัณฑ์ตามที่วิทยาลัยกาหนด ลงบนตัวหุํน
10. สํงมอบของภายใน 120 วัน หลังจากที่ได๎ลงนามในสัญญา
11. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับ
รายจําย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระสาคัญ
12. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานของรัฐ ซึ่งได๎ดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง
ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต๎องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ
13. คูํสัญญาต๎องรับจํายเงินผํานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว๎นแตํการรับจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมี
มูลคําไมํเกินสามหมื่นบาท คูํสัญญาอาจรับจํายเป็นเงินสดก็ได๎
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-43. หุ่นจาลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
1. วัตถุประสงค์
เป็นหุํนจาลองฝึกปฏิบัติการเพื่อใช๎เป็นชุดการเรียน การสอนฝึกทักษะด๎านการตรวจวินิจฉัยโรคและ
ชํวยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสาหรับนักศึกษาพยาบาล เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางด๎านสาธารณสุข
2. คุณลักษณะทั่วไป
1. เป็นหุํนจาลองฝึกทักษะปฏิบัติการด๎านการวินิจฉัยโรคและชํวยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
2. มีชุดสร๎างสถานการณ์จาลองการวินิจฉัยโรค
3. มีชุดประมวลและแสดงผลชนิดไร๎สาย
3 คุณลักษณะเฉพาะ/คุณสมบัติ ทางเทคนิค
1. หุ่นจาลองฝึกทักษะ
1.1 เป็นหุํนจาลองเสมือนมนุษย์ผู๎ใหญํ มีขนาดเต็มตัวเทําคนจริงจานวน 1 ตัว ทาด๎วยวัสดุ
ยืดหยุํนได๎คล๎ายรํางกายมนุษย์ภายในตัวหุํนมีแบตเตอรี่สาหรับใช๎ในการฝึกการชํวยชีวิตขั้นสูง หรือฝึกการ
เคลื่อนย๎ายผู๎ปุวยพร๎อมระบบควบคุมชนิดไร๎สาย
1.2 หัวหุํนประกอบด๎วยสํวนตํางๆ อยํางน๎อยดังนี้ tongue,arytenoids cartilage,epiglottis
vallecula,vocal cord,trachea ,คอสามารถทา cricothyrotomy ได๎,สามารถจาลองสถานการณ์การอุดกั้น
ทางเดินหายใจ บริเวณปอดข๎างขวาหรือข๎างซ๎าย หรือทั้งสองข๎าง สามารถ inflatable tongue หรือ swollen
tongue ได๎
1.3 สามารถเปิดทางเดินหายใจ โดยวิธี Head tilt Chin lift และ Jaw thrust
1.4 สามารถมองเห็นการกระเพื่อมของทรวงอกเมื่อมีการหายใจและสามารถจาลองการกระเพื่อม
ขึ้นลงของหน๎าอก ทั้งสองแบบข๎างเดียวและสองข๎าง (Bilateral and Unilateral chest rise and fall) ได๎
1.5 สามารถจาลองการหายใจแบบปกติและผิดปกติได๎
1.6 สามารถฝึกทักษะระบบหายใจตํางๆ อยํางน๎อย ดังนี้
- Endotracheal Intubation
- Nasotracheal Intubation
- Oropharyngeal and Nasopharyngeal insertion
- Laryngeal mask airway insertion
- Trans- Tracheal jet ventilation
- Needle cricothyrotomy
- Surgical cricothyrotomy
- Combitube insertion
- Bag/Valve mask ventilation
- Can not intubate,can ventilate และ Can not intubate,Can not ventilate
1.7 สามารถฝึกทักษะระบบหัวใจและไหลเวียน ได๎แกํ การตรวจชีพจรได๎อยํางน๎อย 3 ตาแหนํง
(Carotid,radial,femoral)
1.7.1 สามารถให๎สารน้า และฉีดยาเข๎าหลอดเลือดดา
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-51.7.2 สามารถฟังเสียงหัวใจปกติและผิดปกติ และนับอัตราการเต๎นของหัวใจได๎
1.7.3 สามารถตรวจวัดความดันโลหิตได๎ ทั้งภาวะปกติและผิดปกติ
1.7.4 สามารถแสดงคลื่นไฟฟูาหัวใจชนิดตํางๆ ทั้งปกติและผิดปกติได๎ผํานจอมอนิเตอร์
คุณลักษณะเทคนิค ที่แผงหน๎าอกของหุํนมีขั้วไฟฟูาเพื่อสามารถกระตุ๎นหัวใจด๎วยไฟฟูาได๎แบบ Manual
defibrillation,AED และติด ECG เพื่อติดตามการเต๎นของหัวใจได๎อยํางน๎อย 3 lead สามารถแสดงผลการฝึก
การชํวยฟื้นคืนชีพผํานจอมอนิเตอร์พร๎อมระบบบันทึกภาพ และเสียงเพื่อใช๎ในการประเมินผลและแสดงข๎อมูล
การฝึกปฏิบัติเป็นภาพและเสียงได๎
1.8 ฝึกทักษะระบบประสาท ได๎แกํ การประเมินรูมํานตาขนาดตํางๆ
1.9 ฝึกทักษะระบบทางเดินอาหารอยํางน๎อย สามารถฟังเสียง bowel sounds ทั้งปกติและ
ผิดปกติได๎ สามารถใสํสายยางทางปากหรือทางจมูกเข๎ากระเพาะอาหารได๎
1.10 ฝึกทักษะระบบทางเดินปัสสาวะ ประกอบด๎วยอวัยวะเพศหญิงและชาย และสามารถใสํสาย
สวนปัสสาวะได๎
1.11 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน รับประกันคุณภาพอยํางน๎อย 2 ปี
1.12 อุปกรณ์ประกอบการใช๎งานสาหรับหุํนฯ
- ชุดสาหรับ Intubate tube ประกอบด๎วย handle,Brade โค๎ง ขนาดตํางๆ อยํางน๎อย
3 ขนาด
จานวน 1 ชุด
- อุปกรณ์สาหรับวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด
จานวน 1 ชุด
- ชุดชํวยหายใจแบบซิลิโคน ประกอบด๎วน face mask,self inflating bag,reservoir bag,
สายตํอออกซิเจน และ bi-value-mask
อยํางน๎อย 2 ชุด
- ชุดเชื่อมตํออุปกรณ์กับตัวหุํนรวมทั้งสายไฟ
อยํางน๎อย 1 ชุด
- กระเป๋าบรรจุหุํนและอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด
- ชุดสารองไฟ
จานวน 1 ชุด
- ปอดเทียมสารอง
จานวน 1 ชุด
- สารหลํอลื่น
จานวน 2 ขวด
- เลือดเทียม
จานวน 1 ขวด
- แผํนเส๎นเลือดเทียมหรือหลอดเลือดพร๎อมผิวหนังเทียมบริเวณแขน จานวน 2 ชุด
- ผงแปูง
จานวน 2 กระป๋อง
- ผ๎ารองหุํนชนิดทนความร๎อนขณะใช๎งาน
จานวน 1 ชุด
- แผํนทองเหลืองสาหรับตํอขั้วไฟฟูา
จานวน 1 ชุด
- อุปกรณ์ทาความสะอาดและบารุงรักษาหุํน
จานวน 2 ชุด
- เตียงนอนผู๎ปุวยแบบปรับระดับได๎สาหรับวางหุํน
จานวน 1 เตียง
(สามารถปรับระดับได๎ไมํน๎อยกวํา 2 ระดับ)
2. ชุดสร้างสถานการณ์จาลอง พร้อมชุดควบคุม (Software ไม่น้อยกว่าจานวน 2 ชุด)
2.1 สามารถตั้งเสียงหายใจ เสียงปอดและฟังเสียงปกติและผิดปกติของการหายใจได๎
2.2 สามารถสร๎างเสียงหายใจ (left & right lung sound) เสียงไอ สะอึก จาม อาเจียน หรือ
abnormal breath sound จากหุํน หรือจากไมโครโฟนสํงผํานถึงตัวหุํน และฟังเสียงการฝึกสร๎างปฏิสัมพันธ์
กับผู๎ปุวยจากตัวหุํนหรือไมโครโฟนสํงผํานถึงหุํนได๎
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-62.3 สามารถสร๎างคลื่นไฟฟูาหัวใจชนิดตํางๆ ผํานชุดควบคุม สามารถจาลองสถานการณ์การอุด
กั้นทางเดินหายใจ บริเวณปอดข๎างขวา/ข๎างซ๎าย หรือทั้งสองข๎างผํานระบบควบคุมระยะไกลแบบไร๎สายได๎
2.4 สามารถแสดงผลการตอบสนองหรือไมํตอบสนองตํอการกระตุ๎นหัวใจด๎วยไฟฟูา
2.5 สร๎างและตั้งโปรแกรม pacing
2.6 สามารถตั้งเสียงหัวใจสัมพันธ์กับคลื่นไฟฟูาหัวใจ
2.7 สามารถแสดงผลคําความอิ่มตัวของออกซิเจน
2.8 สามารถแสดงผลคําความดันโลหิต
2.9 สามารถฝึกทักษะการทา Pneumothorax Decompression
2.10 ใช๎บันทึกสถานการณ์การฝึกของทีมผู๎เรียนในห๎องฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จาลองโดยเก็บ
ข๎อมูลเป็นไฟล์วีดีโอ (Video) และเสียง (Audio) ของการจาลองสถานการณ์
2.11 บันทึกข๎อมูลจากการฝึกปฏิบัติได๎ดังนี้
2.11.1 เวลาและสถานการณ์การปฏิบัติของผู๎ฝึกขณะที่ฝึกปฏิบัติ (Data Logs)
2.11.2 ข๎อมูลพารามิเตอร์จากจอแสดงลักษณะการติดตามสัญญาณชีพของผู๎ปุวย (Patient
Monitoring)
3.ชุดประมวลและแสดงผล
จอแสดงผลชนิดไร้สาย
1. เป็นจอภาพสี (LCD) ขนาดไมํน๎อยกวํา 15 นิ้ว แบบระบบสัมผัส (touch screen) จานวน 2
จอ สามารถแสดงผลแยกระหวํางผู๎เรียนและผู๎สอน
2. สามารถบันทึกภาพทีมฝึกปฏิบัติโดยผํานทาง Video Debriefing
3. สามารถแสดงคําคลื่นไฟฟูาหัวใจ และ haemodynamic system
4. ใช๎ไฟฟูากระแสสลับ 220 Volt,50 Hz.
5. มีสายไฟสาหรับเชื่อตํออุปกรณ์และตัวหุํน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet PCหรือ Notebook) สาหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช๎งานขณะเคลื่อนที่ได๎ขนาดกลาง
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Mobile Technology ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไมํน๎อยกวํา 2.4 GHz จานวน 1 หนํวย
- มีหนํวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกวํา ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB จานวน 1
หนํวย
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 320 GB จานวน 1 หนํวย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว ชนิดสัมผัส (Touch Sereen)
- มี DVD-RW หรือดีกวํา จานวน 1 หนํวย
- ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการพร๎อมใช๎งาน (Windows 7) หรือดีกวํา โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต๎อง
ตามกฎหมาย พร๎อมแผํนมาสเตอร์ 2 ชุด
- Core 2 Duo or better
-7-/เครื่องพิมพ์......

-7เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ขาว-ดา)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1,200x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 20 หน๎าตํอนาที
- มีหนํวยความจา (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 128 MB
- มี Interface แบบ 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกวํา
- สามารถใช๎ได๎กับ A4 และ Letter และ Legal และ Custom โดยถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อย
กวํา 250 แผํน
4. เงื่อนไขเฉพาะ
1. รับประกันคุณภาพภายใต๎การใช๎งานปกติ 2 ปี เป็นหุํนใหมํ พร๎อมติดตั้งและแนะนาผู๎ใช๎ให๎
สามารถใช๎งานได๎เป็นอยํางดี และจัดอบรมผู๎ใช๎งาน ณ วิทยาลัยที่จัดซื้อ จานวน 3 ครั้ง ตามที่วิทยาลัย
กาหนดคําใช๎จํายในการอบรม,สาธิต การใช๎งาน,การติดตั้ง และการสํงมอบ ผู๎ขายเป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จําย
ทั้งหมด
2. ในระหวํางประกัน ผู๎ขายต๎องสํงชํางเข๎ามาตรวจสอบและทาการบารุงรักษาทุก 3 เดือน โดยแจ๎ง
ให๎ผู๎ซื้อทราบลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา 5 วันทาการ และหากพบวํามีความผิดปกติ ต๎องแจ๎งให๎ผู๎ซื้อทราบ และทา
การแก๎ไขทันที หากต๎องใช๎เวลาในการแก๎ไขเกิน 30 วันทาการ ต๎องมีเครื่องมาใช๎งานทดแทนโดยผู๎ซื้อไมํต๎อง
เสียคําใช๎จํายใดๆ
3. ในกรณีที่หุํนมีความบกพรํองไมํสามารถใช๎งานได๎ และผู๎ขายได๎ทาการแก๎ไข หรือทาการซํอม
หรือเปลี่ยนอุปกรณ์แล๎ว แตํยังไมํสามารถใช๎งานได๎ตามข๎อบํงชี้ของหุํนหรือตามความต๎องการของผู๎ใช๎ ผู๎ขาย
ต๎องทาการเปลี่ยนให๎ใหมํโดยผู๎ซื้อไมํต๎องเสียคําใช๎จํายใดๆ ทั้งสิ้น
4. ในกรณีที่อุปกรณ์บนแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์เสียหาย ผู๎ขายต๎องทาการเปลี่ยนแผงวงจรให๎ใหมํผู๎
ซื้อจะไมํยอมรับการซํอมหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่เสีย
5. มีการรับประกัน Soft ware ทุกชนิดของระบบปฏิบัติการ และระบบจาลองสถานการณ์ ใน
ระหวํางประกันถ๎ามีการพัฒนา Soft ware จากผู๎ผลิต ผู๎ขายต๎องทาการ Upgrade ให๎โดยไมํคิดคําใช๎จําย
6. ผู๎ขายได๎รับการแตํงตั้งเป็นผู๎แทนจาหนํายโดยตรงจากบริษัทผู๎ผลิต โดยแสดงหนังสือการแตํงตั้ง
ผู๎แทนจาหนํายผลิตภัณฑ์ และมีหนังสือยืนยันการสารองอะไหลํอยํางน๎อย 5 ปี จากบริษัทผู๎ผลิต
7. บริษัทผู๎แทนจาหนํายต๎องสํงมอบหนังสือคูํมือการใช๎ การดูแลบารุงรักษา และการตรวจซํอมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งหมด จานวน 3 ชุด หนํวยงานผู๎ใช๎งาน 2 ชุด และงานอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 ชุด
8. ผู๎ขายต๎องมีชํางผู๎เชี่ยวชาญที่ผํานการอบรม โดยมีหนังสือรับรองการผํานการอบรมจาก
บริษัทผู๎ผลิต
9. รายละเอียดนี้เป็นข๎อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าสุด คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดที่
เทียบเทําหรือดีกวํา
10. ให๎ผู๎ขายยื่นเอกสารที่เป็นฉบับจริงเทํานั้นพร๎อมแสดงรายละเอียดตามหัวข๎อที่กาหนดลงใน
เอกสารนั้น หากรายละเอียดข๎อใดนามาจากหนังสือคูํมือให๎นาสํงหนังสือคูํมือที่เกี่ยวข๎องทั้งเลํม ไมํพิจารณา
เอกสารที่ถํายแยกจากหนังสือคูํมือ
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-811. ปลั๊กไฟที่ตํอระหวํางเครื่องกับปลั๊กฝาผนังต๎องเป็นแบบ USA 3 ขา โดยมีขาที่ 1 เป็น Line ขาที่
2 เป็น Neutron ทั้ง 2 ขา แบน ตรง และมีขาที่ 3 เป็นสายดิน 1 ขา
12. ผู๎ขายต๎องจัดทาหมายเลขครุภัณฑ์ตามที่วิทยาลัยกาหนด ลงบนตัวหุํน
13. สํงมอบของภายใน 120 วัน หลังจากที่ได๎ลงนามในสัญญา
14. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับ รายจําย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระสาคัญ
13. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานของรัฐ ซึ่งได๎ดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต๎องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ
14. คูํสัญญาต๎องรับจํายเงินผํานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว๎นแตํการรับจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมี
มูลคําไมํเกินสามหมื่นบาท คูํสัญญาอาจรับจํายเป็นเงินสดก็ได๎
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